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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 420) p. 19

Llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 202-00056/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 468) p. 20

1.10. Resolucions

Resolució 911/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la línia 3 de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10
Adopció p. 20

Resolució 912/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de l’acord del Govern de l’Estat relatiu al so-
terrament de la línia ferroviària entre Barcelona i Portbou a 
Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10
Adopció p. 21

Resolució 913/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de l’estació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10
Adopció p. 21

Resolució 914/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’eliminació del dret de prioritat o preferència en les conces-
sions i autoritzacions administratives establert pel Decret 
319/1990, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment de la Llei de regulació del transport de viatgers per 
carretera mitjançant vehicles de motor
Tram. 250-01317/10
Adopció p. 21

Resolució 915/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de la carretera B-300
Tram. 250-01327/10
Adopció p. 22

Resolució 916/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la solució dels problemes que pateix la carretera C-35 al pas 
per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea
Tram. 250-01329/10
Adopció p. 22

Resolució 917/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01365/10
Adopció p. 23

Resolució 934/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 37/1992, 
del 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, amb 
relació al sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Adopció p. 23

1.15. Mocions

Moció 176/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
llars d’infants
Tram. 302-00242/10
Aprovació p. 24

Moció 177/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
mitjans materials i personals de l’Administració de justícia
Tram. 302-00243/10
Aprovació p. 25

Moció 178/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’amenaça gihadista
Tram. 302-00244/10
Aprovació p. 26

Moció 179/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 302-00245/10
Aprovació p. 27

Moció 180/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
principals reptes i oportunitats que ofereixen les polítiques 
de la Unió Europea
Tram. 302-00246/10
Aprovació p. 29

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica
Tram. 300-00262/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre polítiques d’ocupació
Tram. 300-00263/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre la llei electoral
Tram. 300-00264/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a 
garantir l’accés als subministraments bàsics
Tram. 300-00266/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la 
legalitat en el procés de preinscripció escolar
Tram. 300-00267/10
Substanciació p. 30
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre el servei escolar de men-
jador
Tram. 202-00066/10
Debat de totalitat p. 31
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 31

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00070/10
Retirada p. 31

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la regulació de l’accés 
i el consum terapèutic del cànnabis
Tram. 250-00739/10
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre el compte de Twitter 
del col·lectiu Mossos per la Independència
Tram. 250-01014/10
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un llibre 
blanc sobre la pluralitat en els programes informatius i les 
tertúlies dels mitjans audiovisuals
Tram. 250-01236/10
Rebuig p. 31

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de reestructuració del deute a escala europea
Tram. 302-00241/10
Rebuig p. 31

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 32

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 32

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Debat de totalitat p. 33
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini per a proposar compareixences p. 33

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10
Esmenes a la totalitat p. 33

Projecte de llei de creació del Registre de traduc-
tors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els 
òrgans judicials amb seu a Catalunya
Tram. 200-00038/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 33

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge
Tram. 202-00018/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 33

Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10
Debat de totalitat p. 34
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel GP CiU p. 34
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini per a proposar compareixences p. 34

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
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 34
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 34
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 35
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 35

Proposició de llei de modificació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10
Presentació p. 35

Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 202-00078/10
Presentació p. 37

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10
Presentació p. 42

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-01342/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la incorporació en els 
diferents nivells educatius dels valors per a dignificar la pro-
fessió de comerciant i de marxant
Tram. 250-01345/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre l’aturada del pla d’ins-
peccions massives a l’esport de base i la regulació de les 
activitats remunerades de les entitats esportives
Tram. 250-01350/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre l’Escola El Calderí, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10
Esmenes presentades p. 46
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Proposta de resolució de solidaritat amb el Parla-
ment i el Govern de les Illes Canàries amb relació a la convo-
catòria d’una consulta sobre les prospeccions petrolíferes a 
les costes canàries
Tram. 250-01355/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el sanejament del dèfi-
cit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre el servei de vigilància 
diària del CAP Constantí
Tram. 250-01361/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre el preu de les guàrdies 
mèdiques
Tram. 250-01362/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla 
estratègic de salut mental
Tram. 250-01366/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el Servei de Cirurgia 
Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-01372/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre la restitució de les 
aportacions econòmiques municipals per a la construcció 
d’un institut a Castelldefels
Tram. 250-01378/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
tocol per a garantir les necessitats alimentàries dels alum-
nes de secundària que no disposen de servei de menjador 
escolar
Tram. 250-01380/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre la reorganització de di-
verses estructures sanitàries del Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre la retribució als autors 
pels préstecs de llurs obres en determinats establiments 
públics
Tram. 250-01384/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la revisió de l’ordre re-
lativa als criteris per a determinar la capacitat econòmica 
dels beneficiaris de les prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01385/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el nom del museu del 
Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la demanda a la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre de la fixació del cabal de 
manteniment dels trams del Segre d’acord amb la Directiva 
marc de l’aigua
Tram. 250-01387/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre els expedients san-
cionadors incoats contra els mitjans de comunicació que no 
van emetre la campanya institucional del procés participatiu 
del 9 de novembre
Tram. 250-01388/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el procés de tramita-
ció de la licitació del servei d’atenció de trucades d’urgència 
del 112
Tram. 250-01389/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sa-
badell
Tram. 250-01390/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei de seguretat del centre d’atenció primària de Constantí
Tram. 250-01391/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la informació que s’ha 
de donar als residents estrangers perquè puguin votar a les 
eleccions municipals
Tram. 250-01392/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una taula  
de diàleg entre l’Ajuntament de Sabadell, el Departament de 
Salut i els representants dels treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí per a fer un seguiment de les reivindi-
cacions sanitàries de la ciutat i les condicions laborals dels 
treballadors
Tram. 250-01393/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el procés de fusió del 
grup Ficosa
Tram. 250-01394/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució de suport als Campamentos 
Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
no-obligatorietat de presentar l’impost de societats per a 
entitats sense finalitat de lucre
Tram. 250-01426/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la dotació d’un vehicle 
al parc de bombers voluntaris de Vila-rodona
Tram. 250-01428/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la revisió del Codi in-
fart a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01429/10
Presentació p. 56
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora-
ri de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-01430/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre un cas de discrimina-
ció sexual en una escola de Santa Coloma de Farners
Tram. 250-01431/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la licitació del projecte 
de construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01432/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la rebaixa del preu del 
bitllet i de l’abonament del tren Avant entre Lleida i Barce-
lona
Tram. 250-01433/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Serra de Miralles i de la Secció d’Estudis Secundaris 
Tordera
Tram. 250-01434/10
Presentació p. 61

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Projecte del Pla director de cooperació al desenvo-
lupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor-
me a la Sindicatura de Comptes o altres actuaci-
ons

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a les des-
peses del procés de participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 253-00004/10
Presentació p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 63

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de reestructuració del deute a escala europea
Tram. 302-00241/10
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les escoles bressol
Tram. 302-00242/10
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els mitjans materials i personals de l’Administració de 
justícia
Tram. 302-00243/10
Esmenes presentades p. 66

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’amenaça gihadista
Tram. 302-00244/10
Esmenes presentades p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 302-00245/10
Esmenes presentades p. 72

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els principals reptes i oportunitats que ofereixen les polí-
tiques de la Unió Europea
Tram. 302-00246/10
Esmenes presentades p. 77

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00028/10
Adopció p. 77

Declaració del Parlament de Catalunya de solida-
ritat amb el Cos de Mossos d’Esquadra per la mort de dos 
agents en acte de servei
Tram. 401-00027/10
Lectura en el Ple p. 77

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 713/X, so-
bre l’augment dels casos de violència masclista a Catalunya
Tram. 290-00642/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 78

Control del compliment de la Resolució 788/X, so-
bre la creació d’una assemblea parlamentària de les Na-
cions Unides
Tram. 290-00706/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 78

Control del compliment de la Resolució 789/X, so-
bre les gestions amb el Govern de l’Estat per a instar el Go-
vern de Moçambic a protegir els drets humans, amb espe-
cial atenció a la protecció dels drets de les dones i les nenes
Tram. 290-00707/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 791/X, so-
bre la protecció dels pobles indígenes i les comunitats afro-
descendents i camperoles de Colòmbia
Tram. 290-00709/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 792/X, so-
bre l’abolició de les detencions administratives a Israel i so-
bre la ratificació de l’Estatut de Roma pel Govern israelià
Tram. 290-00710/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 802/X, so-
bre el règim d’autorització ambiental, la publicació telemàti-
ca dels resultats i el control de les emissions dels ecoparcs
Tram. 290-00717/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

Control del compliment de la Resolució 863/X, so-
bre la cobertura de la xarxa de radiocomunicacions d’emer-
gències i seguretat de Catalunya (xarxa Rescat)
Tram. 290-00776/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 125/X, sobre 
la violència que generen els grups radicals i els organitzats
Tram. 390-00125/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 82
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Control del compliment de la Moció 136/X, sobre 
els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 390-00136/10
Sol·licitud de pròrroga p. 83
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 83

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la violència masclista
Tram. 354-00359/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Departa-
ment d’Interior abans i durant la ventada del 9 de desembre 
de 2014
Tram. 354-00363/10
Retirada de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’I-
gualtat de les Persones amb la consellera de Benestar So-
cial i Família sobre les actuacions davant l’increment de 
morts per violència masclista el 2014
Tram. 354-00366/10
Sol·licitud i tramitació p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’I-
gualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social 
i Família sobre ela programa de mesures per a atendre els 
fills de les dones que pateixen violència masclista
Tram. 354-00367/10
Sol·licitud i tramitació p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la 
concessió del tercer grau a l’ex-director general d’Ocupació, 
condemnat en el cas Pallerols pel desviament de subven-
cions públiques
Tram. 354-00371/10
Retirada de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu del Cos 
de Mossos d’Esquadra en el marc de l’operació Pandora
Tram. 354-00372/10
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les circumstàncies de la 
mort d’un pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarra-
gona, el 25 de desembre de 2014
Tram. 354-00374/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el Codi infart, la seva 
evolució i els serveis d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalà-
ria d’Utilització Pública
Tram. 354-00375/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la mort d’un veí de 
Tarragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemo-
dinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 354-00376/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el funcionament del 
dispositiu d’emergències activat per a rescatar una parella 

de joves en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de 
gener de 2015
Tram. 354-00377/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el Decret 118/2014, so-
bre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb 
càrrec al Servei Català de la Salut
Tram. 354-00378/10
Sol·licitud i tramitació p. 85

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el concurs d’adjudica-
ció del transport sanitari
Tram. 354-00381/10
Sol·licitud i tramitació p. 85

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural sobre la crisi dels cítrics a les Terres de 
l’Ebre
Tram. 354-00384/10
Sol·licitud i tramitació p. 85

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de la directora del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 352-02422/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Olga Campmany, di-
rectora del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02465/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre el compliment de les línies de progra-
mació de Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de 
Catalunya Ràdio per a la temporada 2013-2014
Tram. 356-00894/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de David Ciudad 
i Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui la licitació pública del servei d’atenció i gestió 
de trucades d’urgència 112
Tram. 356-00902/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Francesc Torralba 
Roselló, president del Comitè d’Ètica de la Policia de Cata-
lunya, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui el codi 
d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 356-00917/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Francesc Torral-
ba Rosselló, president del Comitè d’Ètica de la Policia de 
Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè presenti el 
Codi d’ètica
Tram. 356-00922/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’Abuy Nfubea, pre-
sident de la Confederació Panafricanista d’Espanya, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
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les activitats i els objectius de la Confederació pel que fa a la 
condemna de l’esclavitud i el reconeixement de la comunitat 
negra a Catalunya
Tram. 356-00925/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’Acord 145/2014, del 25 
de novembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya
Tram. 356-00927/10
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de la secretària gene-
ral d’Ensenyament davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè valori la situació de les escoles bressol i els 
compromisos de finançament
Tram. 356-00928/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè expliqui 
l’actuació de la Direcció General de Protecció Civil abans i 
durant la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 356-00939/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de David Ciudad i 
Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112, perquè informi del funcionament del servei i de 
les contractacions i externalitzacions de serveis
Tram. 356-00942/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui l’actuació de la Direcció 
General amb relació a la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 356-00943/10
Retirada de la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Ruiz, di-
rectora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè ex-
pliqui el projecte de regulació d’ús dels dispositius de telefo-
nia mòbil als centres educatius per al curs 2015-2016
Tram. 356-00951/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del delegat territorial 
del Govern de la Generalitat a Tarragona davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui les circumstàncies de la mort d’un 
pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 
25 de desembre de 2014
Tram. 356-00954/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director dels Ser-
veis Territorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de 
Salut perquè informi de la mort d’un veí de Tarragona i sobre 
l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII
Tram. 356-00957/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director mèdic de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, davant la 
Comissió de Salut perquè informi de la mort d’un veí de Tar-
ragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinà-
mica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 356-00958/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
servei de cardiologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de 
Tarragona, perquè informi de la mort d’un veí de Tarragona i 

sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 356-00959/10
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del responsable del 
Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de 
Salut perquè informi de la mort d’un veí de Tarragona i sobre 
l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII
Tram. 356-00960/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, 
portaveu del grup que ha elaborat l’informe de la Plataforma 
Cedaw Ombra, davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè expliqui aquest informe
Tram. 356-00961/10
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Pla-
nell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti 
la memòria anual i expliqui les actuacions de la Universitat 
Oberta de Catalunya
Tram. 356-00968/10
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Victor Sagi, de 
l’empresa Dribbling, davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre els contractes que va subscriure 
amb l’Institut Català de l’Energia
Tram. 356-00969/10
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Aya-
la, directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els contractes que va subscriure com a responsable de l’Ins-
titut Català de l’Energia amb l’empresa Dribbling
Tram. 356-00970/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, 
president de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui els canvis en les estructures orga-
nitzatives de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00971/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Pere Soley, director 
gerent de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui els canvis en les estructures organitza-
tives de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00972/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè informin sobre el Decret 118/2014, sobre la 
contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec 
al Servei Català de la Salut
Tram. 356-00973/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de La Unió davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
el Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels 
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut
Tram. 356-00974/10
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Altafaj i Tar-
dio, representant permanent davant la Unió Europea, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció perquè expliqui les funcions que se li encomanen
Tram. 356-00976/10
Sol·licitud p. 89
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Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Altafaj i Tar-
dio, representant permanent davant la Unió Europea, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció perquè informi sobre les seves funcions
Tram. 356-00977/10
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Francesc Bonet, 
director general de Sistema d’Emergències Mèdiques, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre el concurs 
d’adjudicació del transport sanitari
Tram. 356-00978/10
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Ba-
tiste, director de l’Observatori Qualy i responsable del pro-
grama de cures pal·liatives de l’Organització Mundial de la 
Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el pro-
jecte sistemàtic global de desenvolupament sobre les cures 
pal·liatives
Tram. 356-00980/10
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de José Ramon Olari-
eta, doctor enginyer agrònom i professor de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00984/10
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Domin-
go, catedràtic de toxicologia i salut ambiental de la Facultat 
de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00985/10
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Heink Hobbelink, 
enginyer agrònom, membre de Grain i premi Nobel alter-
natiu d’agroecologia, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-00986/10
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença d’Assumpta Codinac-
hs, pagesa ecològica de Pobellà i membre de Som lo que 
Sembrem, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00987/10
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Gerard Batalla, 
membre de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legisla-
tiva Popular sobre Transgènics i promotor del Multireferèn-
dum, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00988/10
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Jaume Lloveras i 
Vilamanyà, catedràtic del Departament de Producció Ve-
getal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00989/10
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Centre de Recerca en Agrigenòmica davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00990/10
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00991/10
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Hipra davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00992/10
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença d’un representant del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-00993/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00994/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-00995/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00996/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Agrària Joves Agricultors de Lleida davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00997/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut Agrícola davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-00998/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00999/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Fabricants de Pinsos de Catalunya davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01000/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Teresa Capell, del 
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la 
Universitat de Lleida, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01025/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Joaquima Messe-
guer Peypoch, ex-investigadora del Departament de Genèti-
ca Vegetal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01026/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Ca-
sacuberta, vicedirector de l’Institut de Biologia Molecular 
del Consell Superior d’Investigacions Científiques, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01027/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Pere Puigdomè-
nech, director del Departament de Genètica Molecular del 
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Consell Superior d’Investigacions Científiques, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01028/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Brufau 
de Barberà, director del centre Mas de Bover del Departa-
ment de Nutrició Animal de l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01029/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’Abel Mariné, del De-
partament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmà-
cia de la Universitat de Barcelona, davant la Subcomissió d’Es-
tudi dels Transgènics
Tram. 356-01030/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Pere Costafreda, 
enginyer agrònom, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01031/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Gonçal Niubó, 
agricultor i representant de ProBio a Catalunya, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01032/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01033/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’Alberto Ojembarre-
na, director d’operacions de Pioneer, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01034/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Francesc Tribó, di-
rector tècnic de Pioneer, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01035/10
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Jaime Costa Vila-
majó, director de ciències reguladores de Monsanto, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01036/10
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença Concepción Novillo, 
directora d’afers reguladors per al sud d’Europa de Monsan-
to, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01037/10
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Semillas Fito davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01038/10
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01039/10
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01040/10
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Agrària Joves Agricultors davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01041/10
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Pere Arús, adjunt 
a la Direcció Científica de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries i especialista en genètica de plantes, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01042/10
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Pere Puigdomè-
nech, professor de recerca del Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01043/10
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de José Ramon Ola-
rieta, professor de la Universitat de Lleida i especialista en 
edafologia i química agrícola, davant la Subcomissió d’Es-
tudi dels Transgènics
Tram. 356-01044/10
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Julián Arnedo, pre-
sident de l’Associació Nacional d’Obtentors Vegetals, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01045/10
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Carme Carretero, 
doctora del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i 
Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01046/10
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Unió de Pagesos davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01047/10
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Agrària Joves Agricultors davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01048/10
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01049/10
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01050/10
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Som lo que Sembrem davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01051/10
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Miquel Riera Pa-
gès, membre de Pagesos per la Independència, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01052/10
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Rosa Binimelis, 
doctora en economia ecològica i membre de l’Institut de 
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Ciència i Tecnologia Ambientals, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01053/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’Albert Ferrer davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01054/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Coll, 
membre d’Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01055/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Mónica Vargas, so-
ciòloga i membre de l’Observatori del Deute en la Globalitza-
ció, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01056/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Blanca Ruibal, 
doctora enginyera agrònoma i membre d’Amics de la Terra, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01057/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, 
politòleg, sociòleg i membre d’Oxfam, davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01058/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’Enric Navarro, mem-
bre de Pagesos Agroecològics de l’Empordà, davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01059/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Ferran Garcia, in-
vestigador en l’àmbit de la justícia alimentària global, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01060/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de José Ramón Ola-
rieta, doctor enginyer agrònom i professor de la Universitat 
de Lleida, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01061/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Miquel Vallmitjana, 
doctor en biologia per la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01062/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Gregorio Álvaro, 
doctor en enginyeria bioquímica i professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01063/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Maria Josep Ball, 
doctora en biologia i bioquímica i membre de Som lo que 
Sembrem, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01064/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Júlia Lladós, eco-
nomista alimentària internacional, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01065/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Mónica Vargas, so-
ciòloga i membre de l’Observatori del Deute en la Globalitza-
ció, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01066/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Salomó Torres, 
membre d’Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01067/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’Emili Aguilera, in-
dustrial ecològic i membre d’Unió de Pagesos, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01068/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Carles Mencos, 
membre d’Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01069/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Font, biòlo-
ga, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01070/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, indus-
trial ecològic i president del Consell Català de la Produc-
ció Agrària Ecològica, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01071/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de Josep Olivero, ge-
rent de la Cooperativa de Salelles, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01072/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de José Luis Domin-
go, doctor en toxicologia i catedràtic de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01073/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Naturalistes de Girona davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01074/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de Tomás García 
Azcárate, expert en economia dels mercats agrícoles, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01075/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de Jaime Costa Vila-
majó, director de ciències reguladores de Monsanto, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01076/10
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença d’Esteban Alcalde, di-
rector d’afers reguladors per a Europa, Àfrica i l’Orient Mitjà 
de Syngenta, davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01077/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’Anna Rosa Martínez, 
delegada de Greenpeace a Catalunya, davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01078/10
Sol·licitud p. 102
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Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, presi-
dent del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01079/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de Joan Borja, repre-
sentant de l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecolò-
gica, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01080/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’Emili Montesinos 
Seguí, director del Centre d’Innovació i Desenvolupament en 
Sanitat Vegetal de la Universitat de Girona, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01081/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01082/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana del Consum davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01083/10
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Jaume Lloveras Vi-
lamanyà, exdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria Agrària, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01084/10
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Paul Christou, di-
rector d’Agrotecnio, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01085/10
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Pané, direc-
tor gerent de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01086/10
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Gilles-Éric Séralini, 
investigador dels efectes sobre la salut dels organismes ge-
nèticament modificats i professor a la Universitat de Caen, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01087/10
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’Angelika Hilbeck, in-
vestigadora dels efectes dels transgènics sobre el medi, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01088/10
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pigem, filòsof 
de la ciència i Premi de Filosofia de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01089/10
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença de Juan José Mallén 
Playá, vicepresident de la Cooperativa Joaquín Costa de Bi-
nèfar, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01090/10
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas 
Espuny, director de la Representació de la Comissió Euro-
pea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 

Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de tre-
ball de la Comissió Europea per al 2015
Tram. 356-01091/10
Sol·licitud p. 104

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la violència masclista
Tram. 355-00189/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 104

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre el funcionament del dispositiu 
d’emergències activat per a rescatar una parella de joves en 
una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
Tram. 355-00190/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 104

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les circumstàncies de la mort d’un 
pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 
25 de desembre de 2014
Tram. 355-00191/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 104

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Codi infart, la seva evolució i els 
serveis d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilitza-
ció Pública
Tram. 355-00192/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 104

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la mort d’un veí de Tarragona i so-
bre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 355-00193/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 105

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre l’edició especial dedicada a les 
persones grans de l’Enquesta de seguretat pública de Ca-
talunya
Tram. 355-00194/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 105

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

Compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00469/10
Substanciació p. 105

Compareixença de Josep Marquès Baró, president 
de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00475/10
Substanciació p. 105

Compareixença de José Cayuela Guerrero, presi-
dent de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00583/10
Substanciació p. 105

Compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, 
presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals, amb 
relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00591/10
Substanciació p. 105
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Compareixença de Mònica Sabata, presidenta de 
la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment 
Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00595/10
Substanciació p. 105

Compareixença de Pau González Val, secretari ge-
neral del Moviment Laic i Progressista, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00617/10
Substanciació p. 106

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00624/10
Substanciació p. 106

Compareixença de Josep Monràs i Jaume Domin-
go, en representació de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00629/10
Substanciació p. 106

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya
Tram. 353-00991/10
Substanciació p. 106

Compareixença d’Òscar Valiente, expert en forma-
ció professional de la Fundació Jaume Bofill, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-00992/10
Decaïment p. 106

Compareixença d’un membre de la Fundació Jau-
me Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-00993/10
Substanciació p. 106

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00994/10
Substanciació p. 106

Compareixença d’Afra Blanco, representant d’Ava-
lot, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-00995/10
Substanciació p. 106

Compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, 
secretari general de la Unió General de Treballadors, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-00996/10
Substanciació p. 107

Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari 
general de Comissions Obreres, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00997/10
Substanciació p. 107

Compareixença de Josep González, president de 
Pimec, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-00998/10
Decaïment p. 107

Compareixença de Lourdes Esteban, directora de 
Formació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00999/10
Substanciació p. 107

Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, 
president de Foment del Treball Nacional, o de la persona 
d’aquest entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01001/10
Substanciació p. 107

Compareixença d’una representació del Consell de 
Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01002/10
Substanciació p. 107

Compareixença de Miquel Valls, president de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01003/10
Substanciació p. 107

Compareixença de Josep Francí, ex-director gene-
ral de Formació Professional i director de Delegacions de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01004/10
Substanciació p. 107

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01016/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01020/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01022/10
Substanciació p. 108

Compareixença de Josep Codina, director general 
de l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01025/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01026/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01027/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’Aina Vidal, coordinadora nacional 
d’Acció Jove - Joves de CCOO i especialista en temes de for-
mació, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01031/10
Substanciació p. 108



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

SUMARI 12

Compareixença de Francesc Ranchal, en represen-
tació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01034/10
Substanciació p. 108

Compareixença de Rafael Merino, en representació 
del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01039/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Maribel Garcia, en representa-
ció del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01040/10
Decaïment p. 109

Compareixença de Roser Bertran, directora de pro-
jectes de Kreanta i experta en formació professional, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01043/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Lola López, economista, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01045/10
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació de la Junta de 
Directors de Centres Públics de Formació Professional amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01050/10
Substanciació p. 109

Compareixença de dos representants de la Unió 
Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01052/10
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01053/10
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Escoles per a les Bones Pràctiques a la Formació Profes-
sional amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01054/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Salvador Alemany, president del 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixe-
ment, amb relació al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01055/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Jordi Oliveras, expresident de la 
Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professio-
nal de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01057/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Juanjo García, president de 
l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalu-

nya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01058/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Jordi Vilarrubí, director de l’Ins-
titut Santa Eugènia, de Girona, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01059/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Manuel Cermerón, director ge-
neral d’Aqualogy, amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01061/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’Antonio Condal Tomàs, director 
de Recursos Humans de la Corporació Alimentària Guisso-
na, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01063/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de la Cecot 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01064/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Centres d’Ensenyament Privat no Concertats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01067/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Mestres Industrials i Tècnics Superiors amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01068/10
Substanciació p. 111

Compareixença d’una representació de l’Assem-
blea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01105/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol-
locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01106/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’Albert Colomer, director executiu 
de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació 
a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01107/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01108/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01109/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111
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Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones per la Inserció Laboral - Fundació Surt amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01110/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01111/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01112/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01113/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01114/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de la Cecot 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01115/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones 
(Aedipe) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01116/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Marc Bonavia, president de 
l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01117/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01118/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01119/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació del Cercle 
d’Economia amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01120/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01121/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01122/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de Comis-
sions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01123/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindical del 
Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01124/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01125/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01126/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de les entitats 
Ecom, Acapps i Actas amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01127/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de Discapa-
citat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01128/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de M. Àngels Valls, responsable de 
formació i inserció de Càritas, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01129/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01130/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01131/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació del Consorci 
Ripollès Desenvolupament amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01132/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114
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Compareixença d’una representació del Consorci 
per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01133/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’Andreu Cruañas i Acosta, exdi-
rector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01134/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Manuel Romero i Colomé, ex-
director del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01135/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Francesc Castellana Aregall, ex-
director del Servei d’Ocupació de Catalunya i expert en ma-
tèria de treball, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01136/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Joan Josep Berbel Sánchez, 
exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01137/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’Esther Sánchez Torres, exdirec-
tora del Servei d’Ocupació de Catalunya i professora de dret 
laboral i promoció de l’ocupació d’ESADE, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01138/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Maravillas Rojo Torrecillas, exre-
gidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelo-
na i ex-secretària general d’Ocupació del Ministeri de Treball 
i Immigració, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01139/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Francesc Gelida, persona amb 
experiència com a orientador del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01140/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació Internacional del Treball amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01141/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01142/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Mercè Garau i Blanes, experta 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01143/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas, en re-
presentació de l’Institut d’Estudis del Treball de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01144/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’Andreu Lope Peña, professor de 
sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert 
en polítiques d’ocupació local, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01145/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Fausto Miguélez Lobo, catedrà-
tic de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
expert en polítiques d’ocupació i relacions laborals, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01146/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’Enric Sanchis, professor del De-
partament de Sociologia i Antropologia Social de la Univer-
sitat de València i autor de Trabajo y paro en la sociedad 
postindustrial, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01147/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de José Adelantado, professor de 
sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01148/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Raül Ramos Lobo, en represen-
tació d’AQR-Irea, Econometria, Estadística i Economia Es-
panyola de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01149/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Josep Maria Vilalta Verdú, se-
cretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01150/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Josep Maria Vilà Solanes, di-
rector general d’UPC Alumni, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01151/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’Andreu Ibarz, director general de 
Blanquerna i professor de la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01152/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Valeriano Gómez, expert en po-
lítiques actives, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01153/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’Oriol Homs, en representació de 
la Fundació Cirem, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
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ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 353-01154/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Jordi Serrano Pérez, membre 
fundador de Future4Work i coautor del llibre El ocaso del 
empleo, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01155/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Jaime López Cossio, ex-direc-
tor general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01156/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Josep Lluís Argemí Valle, con-
sultor i expert en formació, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 353-01157/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de l’alcalde de Solsona, amb motiu 
de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet de projectes 
de promoció de l’ocupabilitat de treballadors desocupats 
provinents d’una activitat industrial en crisi, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01158/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical-CSC amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01159/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de Montserrat Teixidor, degana del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu po-
sicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de 
la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00662/10
Substanciació p. 118

Compareixença d’Albert Tort Sisó, president del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00663/10
Substanciació p. 118

Compareixença de Carme Puigvert Vilalta, presi-
denta del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu po-
sicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de 
la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00664/10
Substanciació p. 118

Compareixença de Cristina Díez, presidenta del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00665/10
Substanciació p. 118

Compareixença de Josep M. Camps i Balagué, pre-
sident del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu po-

sicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de 
la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00666/10
Substanciació p. 118

Compareixença del president del Consell de la Pro-
fessió Infermera de Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema 
sanitari
Tram. 357-00667/10
Substanciació p. 118

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del paper de la in-
fermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00668/10
Substanciació p. 118

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació 
a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sis-
tema sanitari
Tram. 357-00669/10
Substanciació p. 119

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Infermeria davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00670/10
Substanciació p. 119

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Direccions Infermeres davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb re-
lació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 357-00671/10
Substanciació p. 119

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Directors i Directores d’Escoles d’Infermeria de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00672/10
Substanciació p. 119

Compareixença d’Ana Moya Fernández, delegada 
de Comissions Obreres del personal laboral del Departa-
ment de Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre els canvis en el model d’atenció 
mèdica als centres de tancament terapèutic de justícia ju-
venil
Tram. 357-00804/10
Substanciació p. 119

Compareixença de Lluís Franco Sala, expresident 
de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 357-00939/10
Substanciació p. 119

Compareixença de Salvador Curcoll, conseller de 
Gestió i Promoció Aeroportuària, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01046/10
Substanciació p. 119
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Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Tripulants i d’Auxiliars de Vol de Línies Aèries (STAVLA), 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01110/10
Decaïment p. 119

Compareixença de Miguel Rubio Garcia, en repre-
sentació de Comissions Obreres, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01116/10
Substanciació p. 120

Compareixença d’una representació del Comitè de 
Desenvolupament de Rutes Aèries davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01118/10
Substanciació p. 120

Compareixença de Fernando Echegaray, exdirector 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01120/10
Decaïment p. 120

Compareixença de Jorge Gómez Dieste, responsa-
ble del sector aeri de Comissions Obreres, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01122/10
Substanciació p. 120

Compareixença de David Ciudad i Valls, director 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a explicar la li-
citació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’ur-
gència 112
Tram. 357-01155/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, pre-
sident del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, davant 
la Comissió d’Interior per a explicar el codi d’ètica de la Po-
licia de Catalunya
Tram. 357-01156/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença del director general de Protecció 
Civil davant la Comissió d’Interior per a explicar l’actuació de 
la Direcció General de Protecció Civil abans i durant la ven-
tada del 9 de desembre de 2014
Tram. 357-01157/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença del responsable dels Serveis Ter-
ritorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui les circumstàncies de la mort d’un pacient 
a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de 
desembre de 2014
Tram. 357-01158/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença del director dels Serveis Territorials 
de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut per a in-
formar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del 
tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII
Tram. 357-01159/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença del director mèdic de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona, davant la Comissió de 
Salut per a informar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre 
l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII
Tram. 357-01160/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença del responsable del Sistema 
d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut per a 
informar de la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del 

tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII
Tram. 357-01161/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre el compliment de les línies 
de programació de Televisió de Catalunya i el Grup d’Emis-
sores de Catalunya Ràdio per a la temporada 2013-2014
Tram. 357-01162/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de la secretària d’Administració i 
Funció Pública davant la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària
Tram. 357-01163/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença del gerent de la Diputació de Bar-
celona davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01164/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de l’Àrea Pú-
blica de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comis-
sió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01165/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01166/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de la Candi-
datura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Ad-
ministració de Catalunya de la Intersindical Alternativa de 
Catalunya (CATAC-IAC) davant la Comissió d’Estudi de la 
Reforma Horària
Tram. 357-01167/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i 
de les arts a Catalunya corresponent al 2013
Tram. 359-00021/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 122

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

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

Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts corresponent al 2013
Tram. 334-00104/10
Presentació p. 122

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 7870/2014, interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat contra la Llei 4/2014, 
del 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
Tram. 381-00008/10
Coneixement p. 123
Acord de compareixença del Parlament p. 123
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4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2015
Tram. 231-00003/10
Adopció p. 123

4.90.15. Contractació

Contractació per lots del servei de transcripció i 
correcció de les transcripcions de sessions parlamentàries i 
actes institucionals del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00007/10
Anunci p. 123
Nomenament de la Mesa de contractació p. 124
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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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 420)

En el BOPC 420

A la pàg. 4

Al preàmbul, apartat I, paràgrafs novè, desè i onzè

On hi diu:

«El marc legal estatal en matèria d’accessibilitat està 
configurat principalment per la Llei de l’Estat 51/2003, 
del 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discri-
minació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat, basada en els principis de vida indepen-
dent, normalització, accessibilitat universal, disseny 
per a tothom, diàleg civil i transversalitat de les políti-
ques en matèria de discapacitat. Aquesta llei estableix 
les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discrimi-
nació, sens perjudici de les competències constitucio-
nalment i estatutàriament atribuïdes a les comunitats 
autònomes, i de les atribuïdes a les corporacions lo-
cals. La Llei, d’una banda, estableix l’accessibilitat en 
els àmbits d’actuació següents: els espais públics ur-
banitzats, l’edificació i les infraestructures, els trans-
ports, els béns i serveis envers el públic, les telecomu-
nicacions, la societat de la informació i les relacions 
amb les administracions publiques; d’altra banda, mit-
jançant un ampli desplegament reglamentari, presenta 
mesures de desenvolupament, execució i control sobre 
l’accessibilitat i les formes de suport per a les persones 
amb discapacitat.

»En relació amb el règim sancionador, cal destacar la 
Llei de l’Estat 49/2007, del 26 de desembre, per la qual 
s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria 
d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibi-
litat universal de les persones amb discapacitat, que 
estableix que correspon al legislador autonòmic la ti-
pificació de les infraccions i les sancions, sens perjudi-
ci del règim d’infraccions que estableix per a garantir 
la plena protecció de les persones amb discapacitat.

»Posteriorment, la modificació d’aquestes lleis per 
mitjà de la Llei de l’Estat 26/2011, de l’1 de agost, 
d’adaptació normativa a la Convenció internacional 
sobre els drets de les persones amb discapacitat, ha 
establert nous preceptes per a reforçar el compliment 
dels compromisos adquirits per mitjà de la ratificació 
de la Convenció.»

Hi ha de dir:

«El marc legal estatal en matèria d’accessibilitat fou 
configurat principalment per la Llei de l’Estat 51/2003, 
del 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discri-
minació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat, basada en els principis de vida indepen-
dent, normalització, accessibilitat universal, disseny 
per a tothom, diàleg civil i transversalitat de les políti-
ques en matèria de discapacitat. Aquesta llei establí les 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discrimina-
ció, sens perjudici de les competències constitucional-
ment i estatutàriament atribuïdes a les comunitats au-
tònomes, i de les atribuïdes a les corporacions locals. 
La Llei, d’una banda, establia l’accessibilitat en els 
àmbits d’actuació següents: els espais públics urbanit-
zats, l’edificació i les infraestructures, els transports, 
els béns i serveis envers el públic, les telecomunicaci-
ons, la societat de la informació i les relacions amb 
les administracions publiques; d’altra banda, mitjan-
çant un ampli desplegament reglamentari, presentava 
mesures de desenvolupament, execució i control sobre 
l’accessibilitat i les formes de suport per a les persones 
amb discapacitat.

»En relació amb el règim sancionador, cal destacar la 
Llei de l’Estat 49/2007, del 26 de desembre, per la qual 
s’establia el règim d’infraccions i sancions en matèria 
d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibi-
litat universal de les persones amb discapacitat, que 
establí que correspon al legislador autonòmic la tipi-
ficació de les infraccions i les sancions, sens perjudici 
del règim d’infraccions que estableix per a garantir la 
plena protecció de les persones amb discapacitat.

»Posteriorment, aquestes lleis van ésser derogades  
pel Reial decret legislatiu 1/2013, del 29 de novem-
bre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social. Aquest text refon i harmonitza el con-
tingut de les lleis 13/1982, 51/2003 i 49/2007, d’acord 
amb el mandat de la disposició final segona de la Llei 
de l’Estat 26/2011, de l’1 de agost, d’adaptació norma-
tiva a la Convenció internacional sobre els drets de les 
persones amb discapacitat, que establia nous precep-
tes per a reforçar el compliment dels compromisos ad-
quirits per mitjà de la ratificació de la Convenció.»

A la pàg. 11

A l’article 14.2

On hi diu:

«2. Els promotors privats d’habitatges amb protecció 
oficial, en els projectes que presenten perquè s’apro-
vin, n’han de reservar un percentatge no inferior al 
que estableix la Llei de l’Estat 13/1982, o la normati-
va que la modifiqui o la substitueixi, a persones amb 
discapacitat, llevat dels habitatges per a ús propi pro-
moguts per cooperatives o comunitats de propietaris.»
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Hi ha de dir:

«2. Els promotors privats d’habitatges amb protecció 
oficial, en els projectes que presenten perquè s’apro-
vin, n’han de reservar un percentatge no inferior al que 
estableix el text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, del 29 de no-
vembre, o la normativa que el modifiqui o el substituei-
xi, a persones amb discapacitat, llevat dels habitatges 
per a ús propi promoguts per cooperatives o comuni-
tats de propietaris.»

Llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 202-00056/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 468)

En el BOPC 468, a la pàg. 35

A l’article 6.1.d

On hi diu: 

d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui 
fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha 
de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i crono-
lògics, seguint el quadre de classificació documental 
comparatiu –si se’n disposa– i incorporant-hi índexs o 
guies de consulta.»

Hi ha de dir: 

d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui 
fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha 
de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i crono-
lògics, seguint el quadre de classificació documental 
corporatiu –si se’n disposa– i incorporant-hi índexs o 
guies de consulta.»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 911/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de la línia 3 de ro-
dalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 31, 28.01.2015, DSPC-C 597

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 28 de gener de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 
de rodalia entre Montcada i Vic (tram. 250-01297/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reclamar al Ministeri de Foment la redacció del 
projecte relatiu a la línia 3 de rodalia entre Montcada i 
Vic i la inclusió de la corresponent partida pressupos-
tària específica per tal que es procedeixi, al més aviat 
possible, a l’inici de les obres.

b) Exigir al Ministeri de Foment que faci efectius els 
milloraments en la infraestructura que des del territo-
ri i el Govern s’han demanat d’una manera reiterada.

c) Reclamar un pla de millorament de les estacions de 
la línia 3 de rodalia entre Montcada i Vic.

d) Adreçar-se als grups parlamentaris catalans al Con-
grés dels Diputats perquè tinguin en compte aquesta 
petició, per tal que l’Estat incorpori aquesta previsió 
pressupostària en els propers pressupostos generals de 
l’Estat.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 912/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de l’acord del Go-
vern de l’Estat relatiu al soterrament de la 
línia ferroviària entre Barcelona i Portbou a 
Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 31, 28.01.2015, DSPC-C 597

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 28 de gener de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord 
del Govern de l’Estat relatiu al soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i 
Reixac (tram. 250-01325/10), presentada per Meritxell 
Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialis-
ta; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat i el Ministeri de Foment el 
compliment de l’Acord per al soterrament de la línia 
ferroviària Barcelona-Portbou al pas pel municipi de 
Montcada i Reixac i, consegüentment, requerir-lo per 
tal que adopti les mesures pressupostàries pertinents 
que permetin la licitació i l’inici de l’execució de la 
primera fase de les obres al llarg de l’exercici 2015.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

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

Resolució 913/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de l’estació de tren 
d’Hostalric
Tram. 250-01306/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 31, 28.01.2015, DSPC-C 597

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 28 de gener de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament de l’esta-
ció de tren d’Hostalric (tram. 250-01306/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 96254).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Sol·licitar a Adif l’actuació urgent per a solucionar 
les filtracions i humitats als accessos, als passadissos 
i al pas subterrani, i reposar el material desaparegut a 
l’estació de tren d’Hostalric.

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat l’establiment d’un pla 
de millorament de la gestió i el manteniment de les es-
tacions de tren de Catalunya que presentin un estat de 
deixadesa o que impliquin riscos per a llurs usuaris, 
com és el cas de l’estació de tren d’Hostalric.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

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

Resolució 914/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’eliminació del dret de prioritat 
o preferència en les concessions i autorit-
zacions administratives establert pel De-
cret 319/1990, del 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei de regulació 
del transport de viatgers per carretera mit-
jançant vehicles de motor
Tram. 250-01317/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 31, 28.01.2015, DSPC-C 597

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 28 de gener de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’eliminació del dret 
de prioritat o preferència en les concessions i autorit-
zacions administratives establert pel reglament de la 
Llei 12/1987, de regulació del transport de viatgers 
per carretera mitjançant vehicles de motor (tram. 250-
01317/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
treballs de reforma legislativa que siguin procedents 
amb la finalitat d’eliminar el dret de prioritat o prefe-
rència en les concessions i autoritzacions administra-
tives, que s’estableix especialment en els articles 43.4 
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i 122.1 del Decret 319/1990, del 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles 
de motor.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

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

Resolució 915/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de la carretera 
B-300
Tram. 250-01327/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 31, 28.01.2015, DSPC-C 597

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 28 de gener de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
carretera B-300 (tram. 250-01327/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96251).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Assegurar el bon manteniment de la carretera 
B-300, amb una atenció especial durant el període 
hivernal, garantint que la via estigui en bones condi-
cions.

b) Fer el projecte de reforçament global del paviment 
de la B-300, per tal que les obres corresponents pu-
guin ésser executades durant el 2015.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

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

Resolució 916/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la solució dels problemes que pa-
teix la carretera C-35 al pas per Sant Celoni, 
Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea
Tram. 250-01329/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 31, 28.01.2015, DSPC-C 597

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 28 de gener de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la solució dels pro-
blemes que pateix la carretera C-35 al pas per Sant 
Celoni, Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea (tram. 
250-01329/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 98509).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Licitar, durant el primer semestre del 2015, el pro-
jecte «Rotonda a la intersecció de la C-35, PK 57,530, 
amb la carretera de Gualba (nus de Llevant). Tram: 
Sant Celoni» i dur a terme les obres durant el 2015.

b) Continuar la redacció dels projectes «Millora lo-
cal. Seguretat viària. Reordenació d’accessos C-35, 
PK 56,500 a 57,100. Tram: Sant Celoni» i «Millora 
de la intersecció entre la C-35 i la GI-552. C-35, del  
PK 61,950 al 62,200. Sant Celoni - Riells i Viabrea 
(que inclou la formació d’unes rampes al pas inferior 
existent del PK 62)», per tal que, una vegada estiguin 
enllestits, es puguin programar les obres correspo-
nents amb la major prioritat possible.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 917/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per a evitar l’intru-
sisme en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01365/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 31, 28.01.2015, DSPC-C 597

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 28 de gener de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 741/X, sobre les mesures per a evitar l’in-
trusisme en l’àmbit del transport de persones (tram. 
250-01365/10), presentada per Meritxell Roigé i Pe-
drola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades 
i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi 
Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, 
del Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Complir la Resolució 741/X del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures per a evitar l’intrusisme en 
l’àmbit del transport de persones, adoptada per unani-
mitat a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

b) Impulsar la modificació de la Llei 19/2003, del 4 de 
juliol, del taxi en el sentit de modificar el règim san-
cionador per a les persones que desenvolupen aquesta 
activitat sense llicència i també l’aplicació de mesu-
res coercitives, com ara la immobilització dels vehi-
cles afectats, tal com consta en el Projecte de llei de 
mesures fiscals, financeres i administratives en tràmit.

c) Traslladar aquests acords a la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

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

Resolució 934/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’acorda de presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 37/1992, 
del 28 de desembre, de l’impost sobre el va-
lor afegit, amb relació al sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 48, 04.02.2015, DSPC-P 94

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de fe-
brer de 2015, ha debatut el dictamen de la Comissió de 
Cultura i Llengua sobre la Proposta per la qual s’acor-
da de 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 (tram. 270-
00004/10).

Finalment, d’acord amb l’article 154.1, 2 i 3 i els arti-
cles concordants del Reglament del Parlament, l’arti-
cle 87.2 de la Constitució espanyola i l’article 61.b de 
l’Estatut d’autonomia, amb el suport de la majoria ab-
soluta del Ple del Parlament, ha acordat de presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 
37/1992, del 28 de desembre, de l’impost  
sobre el valor afegit, amb relació al sector  
de la cultura

Preàmbul

L’impost sobre el valor afegit (IVA), regulat per la Llei 
37/1992, del 28 de desembre, va ésser reformat l’any 
2012 per mitjà del Reial decret llei 20/2012, del 13 de 
juliol, reforma que va comportar que el tipus aplicat 
al sector de la cultura passés d’un 8% a un 21%, amb 
un increment del 162%. De resultes d’aquesta modifi-
cació, l’Estat espanyol aplica en aquest àmbit el tipus 
impositiu més alt dels disset països de la zona euro, 
en la majoria dels quals l’IVA cultural se situa vora 
el 7%, dins la mateixa franja en què es trobava a l’Es-
tat espanyol abans d’aquesta pujada de conseqüències 
dramàtiques.

La anormalitat d’aquest tipus impositiu en el marc eu-
ropeu, 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 depas-
sen les fronteres estatals. Paradoxalment, la crisi havia 
fet que determinats sectors culturals s’haguessin vist 
reforçats, ja que el consum 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 provo-
cat també una baixada general del consum cultural, i 
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ha afectat molt negativament un sector intrínsecament 
feble.

La cultura és un bé públic que cal preservar i que cal 
posar a l’abast de tota la població en les millors condi-
cions possibles. En aquest sentit, les polítiques fiscals 
aplicades al sector poden resultar una barrera impor-
tant per a l’accés a la cultura. Com s’ha pogut compro-
var, l’augment de l’IVA als béns i serveis culturals ha 
comportat un descens molt important del nombre d’es-
pectadors i del volum de facturació en totes les mani-
festacions de cultura en viu i en les sales de cinema, i 
també ha comportat dificultats per a la creació i la pro-
ducció 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.

Cal, doncs, aplicar a totes les activitats i productes 
culturals, i a tots els serveis que en deriven, el tipus 
superreduït d’IVA del 4%, de manera que es pugui fa-
cilitar l’accés universal a la cultura, donar sortida a les 
capacitats creatives del sector i enfortir les indústries 
culturals perquè esdevinguin un dels motors econò-
mics del país.

Article 1. Modificació de l’article 91.1 de  
la Llei 37/1992 (Operacions subjectes al tipus  
del 10% de l’impost sobre el valor afegit)

Se suprimeix el número 6è del punt 2 de l’article 91.1 
de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost so-
bre el valor afegit.

Article 2. Modificació de l’article 91.2 de  
la Llei 37/1992 (Operacions subjectes al tipus 
del 4% de l’impost sobre el valor afegit)

1. Es modifica el darrer paràgraf del número 2n del 
punt 1 de l’article 91.2 de la Llei 37/1992, que queda 
redactat de la manera següent:

«Es consideren compresos en aquest número els àl-
bums, partitures, llibres en suport digital, mapes i 
quaderns de dibuix, excepte els aparells electrònics.»

2. S’afegeix un número 2n bis al punt 1 de l’article 91.2 
de la Llei 37/1992, amb el text següent:

«2n bis. Els instruments musicals i els altres objectes 
o instruments necessaris per a l’exercici de qualsevol 
disciplina d’expressió artística.»

3. S’afegeix un número 2n ter al punt 1 de l’article 91.2 
de la Llei 37/1992, amb el text següent:

«2n ter. L’entrada a biblioteques, arxius i centres de 
documentació, a museus, galeries d’art, pinacoteques i 
sales d’exposicions, a funcions de teatre, de circ i d’al-

tres arts escèniques, a concerts i espectacles musicals, 
a projeccions cinematogràfiques, a monuments i jaci-
ments, 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.»

4. S’afegeix un número 4t al punt 2 de l’article 91.2 de 
la Llei 37/1992, amb el text següent:

«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.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

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

1.15. MOCIONS

Moció 176/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les llars d’infants
Tram. 302-00242/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 48, 05.02.2015, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de febrer 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les escoles bressol (tram. 302-00242/10), 
presentada per la diputada Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103423), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103856), pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 103919) i pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
103924).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Remarcar el caràcter d’etapa educativa dels serveis 
d’atenció a la primera infància, en un marc global de 
polítiques públiques d’infància i família plenament in-
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tegrades, i afrontar el manteniment de l’actual xarxa 
pública de llars d’infants municipals atenent la seva 
responsabilitat legal i institucional.

b) Garantir a les administracions locals el pagament 
dels deutes pendents derivats de les despeses efectua-
des en concepte de funcionament i places de llars d’in-
fants que corresponen a la Generalitat.

c) Elaborar una nova proposta per al finançament es-
table del servei de llars d’infants que tingui en compte 
la coresponsabilització de costos i de sosteniment i de 
places per al curs 2015-2016, i que inclogui el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació 
de llars d’infants de qualitat, i de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació; el principi de suficiència fi-
nancera; l’equilibri territorial i la dificultat específica 
dels municipis en zones rurals, i la subvenció de llars 
d’infants d’iniciativa social; presentar-la al Parlament i 
sotmetre-la a debat i a l’acord a la Comissió Mixta del 
Departament d’Ensenyament amb els representants 
municipalistes.

d) Incloure una clàusula de garantia de compliment 
dels compromisos de pagament a càrrec seu en els 
acords de delegació de competències i convenis de col-
laboració, tant en els que ja hagi signat com en els que 
se subscriguin més endavant.

e) Estudiar i acordar en l’àmbit parlamentari i en el 
marc de la Comissió Mixta del Departament d’En-
senyament amb els representants municipalistes, 
si escau, la proposta d’establir els preus de les llars 
d’infants en funció de les rendes de les famílies i la ta-
rifació social, respectant, en qualsevol cas, el principi 
d’autonomia local. I establir també una partida de be-
ques menjador amb l’objectiu d’assolir la garantia ali-
mentària per a tots els infants de les llars d’infants i 
afavorir l’escolarització i l’equitat real en l’accés del 
servei.

f) Presentar-li dins els propers tres mesos un informe 
d’avaluació de l’assoliment dels objectius del mapa vi-
gent de llars d’infants de Catalunya i dels canvis desa-
gregats en la demanda d’aquest servei, i exposar i de-
batre en aquest Parlament i en el marc de la Comissió 
Mixta la proposta d’un nou mapa de centres d’educa-
ció infantil per al període 2015-2020.

g) Continuar el procés, iniciat el 2012, d’homogeneït-
zació de les llars d’infants de titularitat municipal i de 
les de la Generalitat.

h) Continuar les activitats de formació dels professio-
nals que es dediquen a la formació en l’etapa de ze-
ro a tres anys i presentar-li una relació de les diverses 
activitats que es duen a terme amb relació a aquesta 
matèria.

i) Demanar al Govern de l’Estat que restableixi els im-
ports pressupostats del Pla Educa3, com a mínim, als 
nivells del 2011, i fer les gestions i negociacions perti-
nents per a fer possible aquest restabliment.

j) Vetllar pel compliment dels criteris mínims funcio-
nals i de qualitat per a totes les llars d’infants de la 
xarxa pública evitant l’augment de ràtios i la disminu-
ció del nombre d’educadors.

k) Assegurar les mateixes condicions de treball a tots 
els professionals de les llars d’infants de titularitat pú-
blica.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

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

Moció 177/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els mitjans materials i personals de 
l’Administració de justícia
Tram. 302-00243/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 48, 05.02.2015, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de febrer 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans materials i personals de l’Admi-
nistració de justícia (tram. 302-00243/10), presentada 
per la diputada Carmen de Rivera i Pla, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 103422), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 103857), pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 103917), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 103921) i pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 103923).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un estudi detallat, en col·laboració amb 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de les 
necessitats materials i de personal dels jutjats d’ins-
trucció en què es tramitin causes de corrupció políti-
ca i econòmica, amb l’objectiu de detectar les necessi-
tats de reforç i suport de tècnics, atesa la complexitat 
d’aquestes causes, en el termini de dos mesos.

b) Elaborar, en el termini de dos mesos, un cop detec-
tades les necessitats i en consonància amb el dit estu-
di, un pla de dotació de recursos materials i humans 
amb la corresponent valoració econòmica i dotació per 
als jutjats d’instrucció esmentats, com a mostra clara 
de la voluntat de lluita decidida i eficaç contra la cor-
rupció.
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c) Fer les gestions necessàries, en coordinació amb el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Consell 
General del Poder Judicial i el Ministeri de Justícia, 
per a assolir la dotació de mitjans materials, tècnics i 
humans necessaris per a l’execució del pla esmentat.

d) Fer efectiva la dotació dels mitjans suficients per 
a implantar la nova oficina judicial i possibilitar que 
aquesta implantació no es faci en detriment dels sa-
laris i complements dels funcionaris que presten els 
diversos serveis de l’oficina judicial (serveis comuns, 
execució i violència domèstica).

e) Establir uns incentius suficients per a cobrir els llocs 
de treball singularitzats, com els de responsables del 
serveis d’execució, servei comú general i registre ci-
vil de l’oficina judicial de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat) o de qualsevol altre partit judicial que esti-
gui desplegat.

f) Fer totes les gestions necessàries, tant a partir de les 
competències pròpies com davant del Govern de l’Estat 
i del Consell General del Poder Judicial, per al reforç 
urgent dels mitjans materials i personals en la jurisdic-
ció social a Catalunya, i també per als jutjats de violèn-
cia contra la dona que no estiguin suficientment dotats.

g) Dotar d’una manera efectiva les places de personal 
auxiliar que calguin als conjunts dels òrgans judicials 
de Catalunya i promoure la implantació dels serveis 
comuns generals per a optimitzar l’organització dels 
recursos públics i millorar els actes de comunicació de 
l’Administració de justícia.

h) Recuperar el personal de reforç acordat al seu dia 
per a la jurisdicció mercantil i per a altres òrgans judi-
cials d’arreu de Catalunya, que es va suprimir com a 
mesura extraordinària de tipus conjuntural.

i) Posar en funcionament les unitats de valoració fo-
rense integral a què fa referència la disposició addi-
cional segona de la Llei orgànica 1/2004, del 28 de 
desembre, de mesures de protecció integrals contra la 
violència de gènere.

j) Posar en funcionament els programes específics de 
formació del personal de l’Administració de justícia i 
de la Fiscalia a Catalunya per a garantir la capacitació 
d’aquests òrgans que intervinguin en els processos ju-
dicials relacionats amb la violència masclista, d’acord 
amb el que estableix l’article 19 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, i també del personal de l’oficina judicial.

k) Adoptar les mesures de reforma i adaptació de les 
dependències judicials que siguin necessàries per a 
preservar i garantir la intimitat de les víctimes de vio-
lència masclista i per a disposar d’espais i serveis es-
pecialitzats per atendre dones amb discapacitat.

l) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla per a 
ampliar i descentralitzar les oficines d’atenció a les 
víctimes de la violència masclista.

m) Incrementar la dotació dels recursos materials i hu-
mans al Jutjat de Violència contra la Dona i al Jutjat 
Mercantil, de Girona, per a posar fi als endarreriments 
que pateixen aquests jutjats en els assenyalaments de 
les vistes orals.

n) Donar compliment a la Resolució 869/X del Par-
lament de Catalunya, sobre el manteniment del ser-
vei mèdic i d’infermeria dels centres educatius Can 
Llupià, L’Alzina i El Segre, i, conseqüentment, man-
tenir la presència diària de tres membres de personal 
mèdic i tres membres de personal d’infermeria a jor-
nada completa als centres educatius i d’internament 
terapèutic Can Llupià, de Barcelona; L’Alzina, de Pa-
lau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), i El Segre, 
de Lleida (Segrià).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

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

Moció 178/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’amenaça gihadista
Tram. 302-00244/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 48, 05.02.2015, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de febrer 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’amenaça gihadista (tram. 302-00244/10), 
presentada pel diputat Pere Calbó i Roca, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 103858), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103909), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103916) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 103920).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya reitera el suport a la De-
claració institucional llegida durant el Ple del passat 
dia 22 de gener, que deia literalment el següent:

«El Parlament de Catalunya rebutja els atemptats per-
petrats a París els dies 7, 8 i 9 de gener de 2015 a la 
seu del setmanari Charlie Hebdo i en un supermercat 
kosher, i rebutja també tot atac a la vida humana, als 
drets individuals i col·lectius i a la lliure expressió, re-
ligió o ideologia.
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»El Parlament de Catalunya s’oposa a qualsevol estra-
tègia de fracturar la societat i de confrontar les perso-
nes per raons d’ètnia o religió, per això rebutja de ple 
l’objectiu últim dels atacs comesos a París, així com 
qualsevol atac contra símbols i persones innocents de 
religió musulmana.

»El Parlament de Catalunya considera irrenunciables 
els valors democràtics de la llibertat d’expressió i de la 
llibertat de pensament i de religió, però sobretot consi-
dera irrenunciables el dret a la vida i el valor de la con-
vivència per sobre de les diferències, per aquest motiu 
se solidaritza amb la societat francesa i amb tots els 
països que pateixen de prop el terrorisme.

»El Parlament de Catalunya vol expressar així la seva 
solidaritat i la del poble de Catalunya amb les víctimes 
d’aquests atemptats i amb llurs famílies i companys.»

2. El Parlament de Catalunya mostra preocupació per 
l’auge de l’antisemitisme i la islamofòbia a Europa, en-
tre altres formes de xenofòbia i estigmatització de col-
lectius com ara el gitano, i condemna els atacs con-
tra llocs de reunió o culte de la comunitat musulmana 
francesa que s’han produït després dels atemptats gi-
hadistes a França, i també els atacs i el vandalisme 
contra llocs de reunió o de culte de la comunitat jueva 
francesa que s’han produït al llarg dels darrers anys.

3. El Parlament de Catalunya, davant l’amenaça del 
terrorisme gihadista, insta el Govern a:

a) Continuar treballant conjuntament i de manera co-
ordinada amb el Govern d’Espanya per millorar l’ac-
tual legislació, tant de les Corts Generals espanyoles 
com del Parlament de Catalunya, amb la finalitat de 
donar una resposta més eficaç davant l’amenaça giha-
dista i garantir que el poder judicial i els cossos i for-
ces de seguretat disposin d’eines eficaces i suficients.

b) Continuar, en el marc del règim competencial es-
tablert per l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la 
Llei orgànica de forces i cossos de seguretat, la col-
laboració entre els diferents cossos i forces de segure-
tat –Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d’Esqua-
dra i policies locals– per tal de minimitzar l’amenaça 
gihadista a Catalunya i a la resta d’Espanya.

c) Continuar garantint que els agents dels Mossos 
d’Esquadra tinguin un coneixement directe de l’ame-
naça gihadista a Catalunya i de les mesures d’autopro-
tecció que han d’adoptar i que les unitats de seguretat 
ciutadana que fan actuacions preventives contra el ter-
rorisme gihadista tinguin la formació i els mitjans ne-
cessaris, i continuar implementant la diagnosi i el pla 
d’actuació de seguretat i autoprotecció per a garantir 
les adequades mesures de seguretat de les dependèn-
cies policials.

d) Continuar treballant per a una integració real i efec-
tiva de tots els ciutadans per tal de garantir el desenvo-
lupament personal, familiar i social que contribueixi a 
prevenir els intents de captació gihadista.

e) Impulsar un protocol d’actuació a les presons de Ca-
talunya en coordinació amb el Pla estratègic nacional 
de lluita contra la radicalització violenta, que inclourà 
un programa d’intervenció en interns islamistes en els 
centres penitenciaris que contribueixi a prevenir que 
es radicalitzin.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

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

Moció 179/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les accions per a desplegar la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 302-00245/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 48, 05.02.2015, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de febrer 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern (tram. 302-00245/10), 
presentada per la diputada Gemma Calvet i Barot, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 103910), pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 103914) i pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 103943).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Desplegar de manera prioritària les accions neces-
sàries per a preparar l’entrada en vigor de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern oferint als ens obligats per la norma una informa-
ció clara i la sensibilització necessària per a fomentar 
amb totes les garanties el compliment de la llei, i la de-
terminació de les autoritats i els òrgans responsables 
dels deures de compliment.

b) Crear un marc estable de coordinació amb el món 
local per a desplegar i aplicar la Llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern en el seu 
àmbit competencial, facilitant les formes de coopera-
ció necessàries.
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c) Fer les actuacions necessàries perquè els partits po-
lítics, les associacions i fundacions vinculades, les or-
ganitzacions sindicals i empresarials, totes les empre-
ses i els ens adscrits i vinculats al sector públic, i les 
entitats privades afectades per la Llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern adoptin 
els instruments necessaris per tal de desplegar i donar 
compliment a la llei amb totes les garanties, especial-
ment pel que fa a la gestió econòmica, comptable i pa-
trimonial.

d) Modificar els criteris de publicació amb relació a 
percepcions de dietes i indemnitzacions a l’actual Por-
tal de la Transparència, de manera que s’hi faci cons-
tar, a més del nom de la persona i l’òrgan que represen-
ta, la identificació del càrrec públic o privat que ocupa 
i la llista dels òrgans en què exerceix algun càrrec de 
representació.

e) Eliminar amb caràcter immediat la meritació dels 
drets derivats de l’assistència a òrgans col·legiats per 
part d’òrgans superiors, d’alts càrrecs, eventuals i tre-
balladors de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a:

a) Designar els membres de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública abans que 
s’acabi el termini establert legalment, per tal que pu-
guin participar en l’elaboració del reglament d’organit-
zació i funcionament en garantia de la seva indepen-
dència orgànica i funcional.

b) Designar els membres de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública, elegits entre 
experts de prestigi reconegut i independents, de ma-
nera que en la primera designació la Comissió estigui 
formada per cinc membres.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar el reglament que ha de regular la classificació de 
les persones i les organitzacions que s’han d’inscriu-
re en el Registre de grups d’interès, la informació re-
querida als declarants, el contingut detallat del codi de 
conducta i el procediment d’investigació i tramitació 
de les denúncies.

4. El Parlament de Catalunya es compromet a:

a) Adaptar els mecanismes de regulació propis i els 
dispositius de transparència a fi que els criteris de 
compliment de la Llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern segueixin els establerts 
per a la resta de subjectes obligats, sense cap diferèn-
cia en l’exigència de transparència.

b) Aprovar, en el termini de tres mesos, les reformes 
del Reglament del Parlament per tal de complir la dis-
posició addicional cinquena de la Llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, sobre 
el règim específic del Parlament de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Preparar, per mitjà del Departament de Justícia, la 
regulació de publicitat activa de fundacions i associa-
cions, en el termini de quatre mesos, per tal que el Par-
lament pugui oferir les seves recomanacions abans de 
l’entrada en vigor.

b) Acordar, per mitjà de la Comissió Interdeparta-
mental per la Transparència, les següents mesures de 
transparència dels diversos departaments:

1r. Prioritzar el criteri preferent que determina l’article 
9.2 de la Llei d’incompatibilitats d’alts càrrecs, segons 
el qual un alt càrrec no pot pertànyer a més de dos 
consells d’administració o òrgans de govern.

2n. Poder delegar treballadors públics d’alt nivell en 
l’assistència en els consells d’administració, sempre 
que la normativa ho permeti, quan sigui aconsellable 
per raons de la matèria i per idoneïtat.

3r. Donar publicitat, per mitjà del portal web 
<http://transparencia.gencat.cat/>, a les dades que per-
metin analitzar l’evolució de les situacions de pobresa 
i exclusió, amb desagregació municipal, xifres abso-
lutes i relatives i amb l’especificació de les peticions, 
les denegacions i el motiu de les denegacions (beques 
de menjador i renda mínima d’inserció), i també les 
dades sobre desnonaments i talls del subministrament 
energètic i d’aigua.

4t. En l’àmbit del Departament d’Ensenyament, reque-
rir la publicació de les dades desglossades de concerts 
educatius per titularitat: destinació dels concerts a per-
sonal, plantilles i jornades i import econòmic; nom-
bre d’unitats concertades, import econòmic i nombre 
alumnes.

5è. En l’àmbit del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, crear un observatori de la xarxa viària de Ca-
talunya que centralitzi tota la informació relativa a la 
xarxa viària d’alta capacitat i a la xarxa en règim de 
concessió, analitzant la gestió econòmica dels trams 
concessionats amb l’objectiu d’intentar abaratir o con-
gelar les tarifes sense contraprestació a canvi.

6è. En l’àmbit del Departament de Territori i Soste-
nibilitat, requerir normativament a totes les persones 
jurídiques propietàries d’habitatges desocupats la lo-
calització dels habitatges, tal com està previst, quan 
s’aprovi l’avantprojecte de llei de l’impost sobre habi-
tatges buits.

7è. En l’àmbit del Departament de Cultura, publicar 
el sistema de designació de directors dels centres de 
normalització lingüística i requerir a l’àmbit local que 
prevalguin criteris de transparència i d’estabilitat la-
boral en els processos de designació, a fi que aques-
ta figura sigui tractada com un perfil prioritàriament 
tècnic i permetre la promoció interna del personal del 
Consorci, amb criteris d’equitat, tal com es fa en el cas 
dels directors d’escola o institut.

http://transparencia.gencat.cat/
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8è. En l’àmbit del Departament de Justícia, publicar la 
llista d’interins pendents d’assignació de lloc de tre-
ball per ordre cronològic i els criteris d’assignació per 
mèrits que orienten les designacions tant als jutjats 
com als equipaments penitenciaris i de justícia juve-
nil, d’acord amb el que estableix la Llei de protecció 
de dades.

9è. En l’àmbit del Departament de Salut, publicar tots 
els contractes programa del Servei Català de la Salut 
amb els centres del Sistema sanitari integral d’utilitza-
ció pública de Catalunya (Siscat), i tots els convenis i 
contractes del Servei Català de la Salut amb qualsevol 
proveïdor sanitari i entre els diferents operadors.

10è. En l’àmbit del Departament de Salut, emprendre 
les mesures pertinents, incloent-hi l’actuació inspecto-
ra, per a valorar les possibles irregularitats en matè-
ria de retribucions i incompatibilitats de persones que 
exerceixen funcions directives o professionals en di-
ferents entitats públiques alhora, com per exemple en 
el cas de directius i professionals que presten serveis a 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i que, alho-
ra, tenen funcions directives i fan activitat assistencial 
addicionalment retribuïda per l’entitat Barna Clínic 
i, per tal de complir el compromís i la normativa de 
transparència, fer públiques les condicions retributives 
en què es duen a terme o es compatibilitzen aquestes 
activitats directives i assistencials i les persones que 
les duen a terme.

11è. En l’àmbit del Departament de Salut, publicar la 
llista d’interins que actualment presten serveis a l’Ins-
titut Català de la Salut, garantint la consignació per 
ordre cronològic d’antiguitat i els criteris d’assignació 
per mèrits que orienten les designacions, d’acord amb 
la Llei de protecció de dades.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dissenyar, aplicar i desplegar una campanya de di-
fusió que informi els ciutadans de Catalunya sobre els 
nous drets que adquiriran una vegada sigui vigent la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

b) Complir les mocions aprovades, per respecte a les 
funcions de control del Parlament i en aplicació de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i lliurar la 
documentació sol·licitada pels grups parlamentaris en 
temps i forma, com ara la còpia del contracte d’opció 
de compra dels terrenys del centre recreatiu i turístic 
de Vila-seca i Salou signat entre l’Incasòl i Lumine 
(CaixaBank), informació sol·licitada l’11 de desembre 
de 2014, referendada en la lletra a de la Moció 170/X 
del Parlament, aprovada el 22 de gener de 2015.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

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

Moció 180/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els principals reptes i oportunitats que 
ofereixen les polítiques de la Unió Europea
Tram. 302-00246/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 48, 05.02.2015, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de fe-
brer de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els principals reptes i oportunitats que 
ofereixen les polítiques de la Unió Europea (tram. 
302-00246/10/10), presentada pel diputat Jordi Solé i 
Ferrando, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 103918).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la parti-
cipació de Catalunya dins la Unió Europea, insta el 
Govern a:

a) Dur a terme i difondre una anàlisi exhaustiva del 
que significaria, en termes organitzatius i d’adequació 
legislativa, la incorporació de Catalunya a la Unió Eu-
ropea com a estat membre de ple dret, i també una 
anàlisi detallada del grau d’assoliment actual dels ano-
menats criteris de Copenhaguen, i avançar decidida-
ment en els àmbits en què encara no s’assoleixi un 
grau de compliment satisfactori.

b) Difondre als principals organismes i institucions de 
la Unió Europea, per mitjà de la Delegació davant la 
Unió Europea i del Representant Permanent, i tam-
bé a l’opinió pública nacional i internacional, les con-
clusions de l’Informe 6 del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional, relatiu a les vies d’integració de 
Catalunya a la Unió Europea com a estat membre.

c) Incloure en la proposta de nou pla estratègic d’acció 
exterior i Unió Europea com a objectiu prioritari, en  
el cas que s’obtingui el necessari mandat democràtic, el  
nou encaix de Catalunya a la Unió Europea com a es-
tat membre de ple dret.

d) Obrir vies de diàleg permanent amb els eurodipu-
tats de Catalunya i els responsables del Govern que 
tractin temes coincidents amb les comissions parla-
mentàries en què aquells estiguin adscrits.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a partici-
par, mitjançat l’Institut Català de Finances, en el futur 
Fons europeu d’inversions estratègiques, conegut com 
a Pla Juncker, i elaborar una cartera de projectes sus-
ceptibles de finançament en els àmbits de l’eficiència 
energètica, el desplegament d’energies renovables, el 
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rescat de les plantes de purins, la interconnexió ener-
gètica amb la resta d’Europa, el mercat únic digital i la 
innovació empresarial.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als fons de 
cohesió, insta el Govern a:

a) Donar impuls a l’estratègia RIS3 i al seu desplega-
ment territorial i sectorial, assegurant l’acompanya-
ment als agents del sistema de recerca i innovació i les 
empreses per part de l’agència Acció i la Direcció Ge-
neral de Recerca, que també hauran de tenir una par-
ticipació activa en el seguiment i l’avaluació dels pro-
jectes d’R+D, comptant amb el suport de la Direcció 
General d’Administració Local en els projectes d’in-
novació que impulsin els ens locals.

b) Reclamar a la Unió Europea que la classificació re-
gional per a l’obtenció de fons de cohesió es faci en 
termes de renda per capita disponible, i no en termes 
de PIB per capita, atès el greuge que això comporta 
per a regions amb dèficit fiscal.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política eco-
nòmica
Tram. 300-00262/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Interpel·lació al Govern sobre polítiques 
d’ocupació
Tram. 300-00263/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Interpel·lació al Govern sobre la llei electoral
Tram. 300-00264/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 05.02.2015, DSPC-P 95.

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
per a garantir l’accés als subministraments 
bàsics
Tram. 300-00266/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de la legalitat en el procés de preinscripció 
escolar
Tram. 300-00267/10

Substanciació

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre el servei escolar de 
menjador
Tram. 202-00066/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió 48, tinguda el 
04.02.2015, DSPC-P 94, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00070/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103282).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’accés i el consum terapèutic del cànnabis
Tram. 250-00739/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 27, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Proposta de resolució sobre el compte de 
Twitter del col·lectiu Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 250-01014/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 25, 
tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un llibre blanc sobre la pluralitat en els 
programes informatius i les tertúlies dels 
mitjans audiovisuals
Tram. 250-01236/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la 
sessió 22, tinguda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de reestructuració del 
deute a escala europea
Tram. 302-00241/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 48, tingu-
da el 05.02.2015, DSPC-P 95.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 200-00012/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 29 de gener de 2015 ha nomenat la ponèn-
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les successions (tram. 
200-00012/10), i les esmenes presentades, d’acord 
amb l’article 109.1 i els concordants del Reglament del 
Parlament. La Ponència és integrada pels diputats se-
güents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Pere Aragonès i Garcia

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sergio Santamaría Santigosa

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Mixt
Isabel Vallet i Sànchez

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 29 de gener de 2015, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de 
cooperatives (tram. 200-00020/10) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants 
del Reglament del Parlament. La Ponència és integra-
da pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
David Bonvehí i Torras

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari Socialista
Juli Fernandez Iruela

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Jordi Roca Mas

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari de Ciutadans
Inés Arrimadas García

Grup Mixt
Isabel Vallet Sánchez

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

La secretària en funcions El vicepresident en funcions
de la Comissió de president de la Comissió
Marina Geli i Fàbrega Xavier Crespo i Llobet
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Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 48, tinguda el 04.02.2015, DSPC-P 94.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 23.09.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinà-
ria acordada, 2 dies hàbils (de 10.02.2015 a l’11.02.2015.
Finiment del termini: 12.02.2015; 9:30 h.

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 101757; 103622 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 103622)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya (tram. 200-00032/10).

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

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Esmena presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 101757)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carina Mejías Sán-
chez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya (tram. 200-00032/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Projecte de llei de creació del Registre de 
traductors i intèrprets judicials per a la se-
va actuació davant els òrgans judicials amb 
seu a Catalunya
Tram. 200-00038/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 103926).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
2 dies hàbils (del 06.02.2015 al 09.02.2015).
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.02.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 202-00018/08

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 103940).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.02.2015 al 09.02.2015).
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.02.2015.
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Proposició de llei de modificació del text re-
fós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
Tram. 202-00022/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 48, tinguda el 05.02.2015, DSPC-P 95.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 48, tingu-
da el 05.02.2015, DSPC-P 95.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.03.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 10.02.2015 al 16.02.2015).
Finiment del termini: 17.02.2015; 09:30 h.

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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 09.12.2014

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

Proposta de compareixença de Jordi Vaquer, director 
de l’Open Society Foundations a Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l’esta-
tut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat 
(tram. 352-02517/10)

Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, cap 
de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a intro-
duir la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents 
i expresidentes de la Generalitat (tram. 352-02518/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació 
dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat (tram. 352-02522/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i 
Vilamala, cap d’estudis de ciència política i de l’Admi-
nistració de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la 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. 
352-02523/10)

Proposta de compareixença de Ferran Requejo i Coll, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels 
drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes de la 
Generalitat (tram. 352-02524/10)

Proposta de compareixença de Joan Vintró i Castells, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació 
dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat (tram. 352-02525/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 

11.12.2014, DSPC-C 561

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença de Jordi Vaquer, director de l’Open 
Society Foundations a Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per 
a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels ex-
presidents i expresidentes de la Generalitat (tram. 353-
00976/10)

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 
modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revoca-
ció dels drets i l’estatut dels expresidents i expresiden-
tes de la Generalitat (tram. 353-00977/10)

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la 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 Gene-
ralitat (tram. 353-00978/10)
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Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, cap 
d’estudis de ciència política i de l’Administració de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir 
la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i ex-
presidentes de la Generalitat (tram. 353-00979/10)

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la 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 Gene-
ralitat (tram. 353-00980/10)

Compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la 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 Gene-
ralitat (tram. 353-00981/10)

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 

15.01.2015, DSPC-C 575

Compareixences d’organitzacions  
i grups socials tingudes

Compareixença de Jordi Vaquer, director de l’Open 
Society Foundations a Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per 
a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels ex-
presidents i expresidentes de la Generalitat (tram. 353-
00976/10)

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 
modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revoca-
ció dels drets i l’estatut dels expresidents i expresiden-
tes de la Generalitat (tram. 353-00977/10)

Compareixences d’organitzacions  
i grups socials decaigudes

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la 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 Gene-
ralitat (tram. 353-00978/10)

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, cap 
d’estudis de ciència política i de l’Administració de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir 
la revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i ex-
presidentes de la Generalitat (tram. 353-00979/10)

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la 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 Gene-
ralitat (tram. 353-00980/10)

Compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la 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 Gene-
ralitat (tram. 353-00981/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 10.02.2015 al 02.03.2015).
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei se-
güent:

Proposició de Llei de Modificació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics

Antecedents

Objecte de la proposició de Llei:

L’objecte d’aquesta proposició de llei és modificar 
l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Normativa afectada:

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics.
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Exposició de motius

Els objectius d’aquesta proposició de llei són la mo-
dificació de les tarifes, que permetrà un augment de 
la recaptació, un millor tracte als ajuntaments que es 
concreta en l’augment de la part de l’impost que reben, 
i la creació del Fons per la Sostenibilitat del Turisme 
que ha de permetre un millor compliment dels objec-
tius als que fa referència la proposició de llei.

La finalitat de l’impost ha de ser el retorn social, una 
redistribució més equitativa dels costos i dels benefi-
cis de l’activitat turística i ha de tenir un paper fona-
mental a l’hora de compensar els impactes negatius 
del turisme.

En aquests moments l’impost no compleix l’objectiu 
de pal·liar els impactes negatius del turisme. S’està 
utilitzant, no per transformar el model turístic, ni per 
equilibrar el territori sinó per subvencionar activitats 
com el circuit de Montmeló, els hotels o les fires.

L’impost ha de servir al conjunt del país, començant 
pels ajuntaments, alguns dels quals haurien de poder 
gestionar el 100% dels ingressos donat l’especial im-
pacte que té el turisme en el municipi. Ha de inver-
tir-se en els espais naturals i rurals de Catalunya, ha de 
contribuir a revaloritzar els elements patrimonials i de 
rellevància social i cultural, ha de permetre rehabilitar 
zones de turisme rural i de l’agroturisme. El patrimo-
ni i la cultura, el medi ambient, són cabdals tant per 
equilibrar el territori com per tenir un turisme digne 
de ser dit així i aconseguir-ho és una responsabilitat en 
mans de les administracions públiques.

Només amb una bona planificació i una bona gestió 
s’aconsegueix el retorn social del que genera el turis-
me cap als que viuen en aquest país tot l’any.

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

Proposició de llei

Article 1

L’apartat 3 de l’article 107 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 resta redactat de la manera següent:

«3. Tarifa:

Tipus d’establiment Tarifa  
(en euros)

Hotel i Hotel-apartaments de 5 estrelles, gran 
luxe i embarcacions de creuer turístic  3

Hotels i Hotels-apartaments de 4 estrelles  
i 4 superior 2

Hotels i Hotels-apartaments de 3 estrelles 1

Tipus d’establiment Tarifa  
(en euros)

Hotels i Hotels-apartaments d’1 i 2 estrelles 0,5

Apartaments turístics de 5 estrelles 2

Apartaments turístics de 4 estrelles 2

Apartaments turístics de 3 estrelles 1,5

Apartaments turístics de 2 estrelles 1

Apartaments turístics d’1 estrella 0,5

Arrendament de béns amb serveis  
complementaris 1

Càmpings de luxe 2

Càmpings de primera 1

Càmpings de segona i tercera 0,5

Albergs juvenils 0,25»

2. S’afegeix una nova lletra c) a l’article 108 la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, amb la re-
dacció següent:

«c) Les estades realitzades en establiments d’agrotu-
risme o cases de pagès i allotjament rurals.»

Article 2

Es modifica l’article 115 de la llei 5/2012, de 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, que resta redactat de la següent ma-
nera:

«Article 115. Creació del fons per a recuperació, repa-
ració i preservació del patrimoni natural i cultural i la 
millora del turisme

1. Es crea el Fons per la Sostenibilitat del Turisme, 
destinat a finançar polítiques de reducció de l’impacte 
ambiental de l’activitat turística, la preservació del pa-
trimoni cultural i el foment de noves formes de turis-
me vinculades a la sostenibilitat.

2. El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de Im-
post sobre les estades en establiments turístics, dotació 
que resta afectada a les despeses directament relacio-
nades amb els objectius assenyalats a l’article següent.

3. Els departaments competents en matèria de medi 
ambient, sostenibilitat, d’economia, de cultura i de tu-
risme són els encarregats de gestionar aquest Fons, en 
els termes i condicions que s’estableixin reglamentà-
riament.

4. Es crea un Consell Assessor del Fons que comptarà 
amb la participació de les entitats representatives del 
sector turístic (sector hoteler, càmpings, apartaments 
turístics i albergs juvenils) i les associacions munici-
palistes que realitzaran tasques de participació i asses-
sorament en els termes i condicions que s’estableixin 
reglamentàriament.
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5. Els recursos del Fons seran aprovats d’acord amb 
un Pla d’acció plurianual que serà aprovat pel Govern i 
presentat al Parlament.»

Article 3

Es modifica l’article 116 de la llei 5/2012, de 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, que resta redactat de la següent ma-
nera:

«“Article 116. Destinació dels recursos del fons

1. Els recursos del Fons s’han de destinar a projectes 
o actuacions que persegueixin algun dels objectius se-
güents:

a) Recuperar recursos i espais naturals i rurals de Ca-
talunya, com entre d’altres, la conservació de parcs na-
turals i de zones d’interès ecològic i paisatgístic, recu-
peració de camins per a la pràctica del senderisme i 
l’excursionisme, creació d’infraestructures d’interpre-
tació mediambiental, recuperació del patrimoni natu-
ral, manteniment de les activitats agràries tradicionals 
i de les artesanies locals.

b) Revaloritzar els elements patrimonials i de relle-
vància social, cultural i turística, com per exemple, la 
rehabilitació de patrimoni cultural; senyalització, il-
luminació i condicionament de recursos patrimonials; 
conservació de jaciments arqueològics; recuperació 
d’arquitectures populars; creació de centres per a la di-
fusió de tradicions i valors etnogràfics.

c) Remodelar i rehabilitar zones turístiques i promoció 
del turisme rural i l’agroturisme.

Article 4

Es crea l’article 116 bis de la llei 5/2012, de 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, que resta redactat de la següent ma-
nera:

«Article 116 bis) Fons municipal

1. Com a mínim el 50% de la recaptació del Fons ha 
d’ésser destinat a les administracions locals, en funció 
de la recaptació corresponent per establiments i equi-
paments en les condicions que s’estableixi reglamen-
tàriament.

2. En casos excepcionals i per raons d’especial incidèn-
cia de l’impacte turístic al municipi la part del fons des-
tinada pot arribar al 100%, en aquest cas les actuacions 
que decideixin els ajuntaments hauran de compensar 
les externalitats negatives que genera el turisme.

3. Els recursos procedents del Fons gestionats pels 
municipis han d’anar a projectes o actuacions que per-
segueixin les mateixes finalitats que les establertes pel 
Fons.»

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar, 
en el termini de 3 mesos, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les normes necessàries per a desenvo-
lupar-la i aplicar-la.

Segona

Aquesta Llei entra en vigor el dia després de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Tercera

Aquells preceptes el compliment dels quals exigeix 
la realització de despesa amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entra-
da en vigor de la llei de pressupostos corresponents 
a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Proposició de llei de rebaixa del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
Tram. 202-00078/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103645 i 103906 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt, Pere Calbó i Roca, diputat, Ma-
ría José García Cuevas, diputada, Alicia Alegret Mar-
tí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Dolors 
López Aguilar, diputada, Maria Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pé-
rez, diputat, Rafael López Rueda, diputat, Rafael Lu-
na vives, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaría San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent:
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Exposició de motius

I

L’any 2011 a Catalunya va entrar en vigor la Llei 
24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala auto-
nòmica de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Aquesta llei del Parlament de Catalunya, a través 
del seu únic article, va implantar una nova escala au-
tonòmica a l’IRPF que va incrementar d’una banda els 
trams de l’escala autonòmica, passant de quatre a sis, 
i d’una altra, els tipus impositius d’alguns d’aquests 
trams.

Des d’aquesta nova configuració de l’escala del tram 
autonòmic de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques els contribuents catalans són els que més 
càrrega tributària suporten de tot l’Estat espanyol. 
Aquest increment impositiu però no és aïllat, sinó 
que des del 2010 a Catalunya s’han creat noves taxes 
i impostos, s’han incrementat els preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, i tant els impostos autonò-
mics i com els estatals han incrementat els seus tipus 
impositius.

Els catalans som els espanyols que més impostos pa-
guem, i és així pel constant increment de la pressió fis-
cal que realitza el Govern de la Generalitat.

II

La greu situació econòmica en la que ha estat immer-
sa l’economia catalana i espanyola ha incidit de for-
ma clara en les finances de totes les administracions 
públiques. Tots els governs han demanat esforços ad-
dicionals als contribuents gràcies als quals la situació 
econòmica ha començat a canviar.

En el moment en el que s’albira la recuperació cal 
compensar els esforços fets pels contribuents durant 
aquests anys i reactivar l’economia per donar més em-
branzida a la recuperació, afavorint les disponibilitats 
de les famílies.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu contribuir 
a la reactivació de l’economia de les famílies a Cata-
lunya reduint l’escala autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, així com l’increment de 
les deduccions existents i la creació de noves.

Els catalans tenen dret a la pressió fiscal que suporten 
es situï a la mitja espanyola, igualant el seu esforç fis-
cal al que fan la resta de ciutadans de l’Estat.

Aquesta proposició de llei persegueix que el tram au-
tonòmic de l’impost sobre les persones físiques a Cata-
lunya s’aproximi als trams autonòmics d’altres comu-
nitats autònomes.

III

Aquesta proposició de llei conté nou articles, dues dis-
posicions addicionals i dues disposicions finals.

L’articulat persegueix la reforma de l’escala autonòmi-
ca de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
aprovada per la Llei 21/2010, del 22 de juliol, que pas-
sa de tenir els sis trams actuals a cinc trams, amb una 
rebaixa dels tipus impositius de cadascun d’ells.

Es creen cinc noves deduccions fiscals, que són: la de-
ducció per família nombrosa, la deducció per l’adqui-
sició de llibres de text i material escolar i la deducció 
per les despeses realitzades per a la contractació de la 
cobertura mèdica per assegurances de salut privades, 
la deducció per despeses en llars d’infants i la deduc-
ció per ascendents majors de 75 anys a càrrec.

L’articulat de la proposició de llei també modifica la 
deducció per lloguer i rehabilitació de l’habitatge ha-
bitual en les que s’incrementa el percentatge de la de-
ducció i s’eliminen alguns dels requisits que fins ara es 
venien exigint per tenir-ne dret a aplicar-se-la.

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

Proposició de llei de rebaixa del tram 
autonòmic de l’impost sobre la renda  
de les persones físiques

Article 1. Modificació de l’escala autonòmica 
del l’impost sobre la renda de les persones 
físiques

Es modifica l’article únic de la Llei 24/2010, de 22 de 
juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, que queda re-
dactat de la manera següent:

«Article únic. Escala autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques

S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques següent:

Base  
liquidable 

fins a (euros)

Quota  
íntegra  
(euros)

Resta base 
liquidable  

fins a (euros)

Tipus  
aplicable  

percentatge (%)

0,00 0,00 17.707,20 11,8
17.707,20 2.089,45 15.300,00 13,9
33.007,20 4.216,15 20.400,00 18,4
53.407,20 7.969,75 47.917,21 21,4

101.324,41 18.224,03 En endavant 22,7
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Article 2. Modificació de l’apartat 1 de l’article 1  
de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives, modificada per 
l’article 13 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 31/2002, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals i administrati-
ves, modificada per l’article 13 de la Llei 5/2007, del 4  
de juliol que queda redactat de la manera següent:

«1. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual

1.1 Els contribuents poden deduir el 25%, fins a un 
màxim de 600 euros anuals, de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu en concepte de lloguer de l’ha-
bitatge habitual, quan reuneixin els requisits següents:

a) Tenir trenta cinc anys o menys en la data de merita-
ció de l’impost.

b) Que llur base imposable no sigui superior a 17.720,2 
euros anuals.

1.2 Els contribuents poden deduir el 25%, fins a un 
màxim de 900 euros anuals, de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu en concepte de lloguer de l’ha-
bitatge habitual, quan en la data de meritació de l’im-
post pertanyin a una família nombrosa i compleixin 
algun dels requisits establerts a l’apartat 1.1 d’aquest 
article.

1.3 Els contribuents poden deduir el 20%, fins a un 
màxim de 900 euros anuals, de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu en concepte de lloguer de l’ha-
bitatge habitual, quan reuneixin els requisits següents:

a) Tenir trenta cinc anys o menys en la data de merita-
ció de l’impost.

b) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

c) Que llur base imposable no sigui superior a 33.007,2 
euros anuals.

1.4 Els contribuents poden deduir el 20%, fins a un 
màxim de 1200 euros anuals, de les quantitats satis-
fetes en el període impositiu en concepte de lloguer 
de l’habitatge habitual, quan en la data de meritació 
de l’impost pertanyin a una família nombrosa i com-
pleixin algun dels requisits establerts a l’apartat 1.3 
d’aquest article.

1.5 En el cas de tributació conjunta, si algun dels de-
clarants es troba en alguna de les circumstàncies espe-
cificades als apartat 1.1 i 1.3 o pertanyin a una família 
nombrosa, l’import màxim de la deducció és de 900 
euros, i el de la base imposable de la unitat familiar és 
de 30.000 euros.

1.6 Aquesta deducció només es pot aplicar una vega-
da, amb independència del fet que en un mateix sub-
jecte passiu puguin concórrer més d’una de les cir-
cumstàncies establertes en els apartats anteriors.

1.7 Si en relació amb un mateix habitatge resulta que 
més d’un contribuent té dret a la deducció conforme 
a aquest precepte, cadascun d’ells podrà aplicar en la 
seva declaració una deducció per aquest concepte per 
l’import que s’obtingui de dividir la quantitat resultant 
de l’aplicació del 10% de la despesa total o el límit mà-
xim corresponent, si escau, pel nombre de declarants 
amb dret a la deducció.

1.8 A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, són 
famílies nombroses les que defineix la Llei 40/2003, 
del 18 de novembre, de protecció a les famílies nom-
broses.

1.9 Els contribuents han d’identificar l’arrendador o 
arrendadora de l’habitatge fent-ne constar el NIF en la 
declaració-liquidació corresponent.»

Article 3. Modificació de l’article 3 del Decret 
Llei 1/2008, d’1 de juliol, de mesures urgents  
en matèria fiscal i financera

Es modifica de l’article 3 del Decret Llei 1/2008,  
d’1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i fi-
nancera que queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Deducció per rehabilitació de l’habitatge 
habitual

1. S’estableix en la part corresponent a la comunitat au-
tònoma de la quota íntegra de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, una deducció del 10% de les 
quantitats satisfetes en el període impositiu per la reha-
bilitació de l’habitatge que constitueixi o hagi de cons-
tituir l’habitatge habitual del contribuent o la contribu-
ent per a les rentes igual o inferiors a 17.707,2 euros.

2. S’estableix en la part corresponent a la comunitat 
autònoma de la quota íntegra de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, una deducció del 8% de 
les quantitats satisfetes en el període impositiu per la 
rehabilitació de l’habitatge que constitueixi o hagi de 
constituir l’habitatge habitual del contribuent o la con-
tribuent per a les rentes superiors a 17.707,2 euros i in-
feriors a 33.007,2 euros.

3. S’estableix en la part corresponent a la comunitat 
autònoma de la quota íntegra de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques, una deducció del 5% de 
les quantitats satisfetes en el període impositiu per la 
rehabilitació de l’habitatge que constitueixi o hagi de 
constituir l’habitatge habitual del contribuent o la con-
tribuent per a les rentes superiors a 33.007,2 euros i 
inferiors a 53.407,2 euros.»

Article 4. Deducció per família nombrosa

1. Els contribuents que pertanyin a una família nom-
brosa es podran deduir les següents quantitats de quo-
ta íntegre corresponent al tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques quan la suma de 
la base liquidable general i del estalvi no sigui superior 
a 33.007,2 euros anuals en casos de tributació indivi-
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dual o a 53.507,2 euros anuals en casos de tributació 
conjunta:

a) 200 euros per família que tingui un descendents 
amb una minusvàlua igual o superior al 33%.

b) 300 euros en el cas de família nombrosa de catego-
ria general.

c) 600 euros en el cas de família nombrosa de catego-
ria especial.

2. La deducció de la lletra a) de l’apartat anterior és 
compatible amb les deduccions de les lletres b) i c) del 
mateix apartat.

3. Aquesta deducció és compatible amb les deducci-
ons per naixement o adopció d’un fill, per naixement o 
adopció múltiples i per naixement o adopció d’un fill 
amb discapacitat.

Article 5. Deducció per les despeses realitzades 
per a la contractació de la cobertura mèdica 
per assegurances de salut privades

1. Els contribuents es podran deduir un 10% a la quo-
ta íntegre corresponent al tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per les 
despeses satisfetes en la contractació de la cobertura 
mèdica per assegurances de salut privades.

2. Per tenir dret a aquesta deducció els titular i els be-
neficiaris de l’assegurança de salut privada haurà de 
tenir residència a Catalunya i la suma de la base im-
posable general i del estalvi menys el mínim personal 
i familiar no superi els 53.407,2 euros anuals en casos 
de tributació individual o 80.000 euros anuals en ca-
sos de tributació conjunta.

Article 6. Deducció per adquisició de llibres  
de text i material escolar

1. Els contribuents podran deduir-se part de les des-
peses satisfetes per l’adquisició de llibres de text i ma-
terial escolar en el segon cicle de l’educació infantil, 
l’educació primària i secundària obligatòria. Aquesta 
deducció en la quota íntegra corresponent al tram au-
tonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques té la següent escala:

a) Deducció del 100% de les quantitats satisfetes en el 
període impositiu per a les rentes amb una base liqui-
dable igual o inferior a 17.707,2 euros anuals amb un 
màxim de 240 euros per fill.

b) Deducció del 75% de les quantitats satisfetes en el 
període impositiu per a les rentes amb una base liqui-
dable entre els 17.707,2 euros anuals i els 33.007,2 eu-
ros anuals amb un màxim de 240 euros per fill.

c) Deducció del 50% de les quantitats satisfetes en el 
període impositiu per a les rentes amb una base liqui-
dable entre els 33.007,2 euros anuals i els 53.407,2 eu-
ros anuals amb un màxim de 240 euros per fill.

2. Només tindran dret a practicar-se la deducció de 
l’apartat anterior els pares o ascendents que convis-
quin amb els seus fills o descendents escolaritzats. 
Quan un fill o descendents convisqui amb ambdós pa-
res o ascendents, l’import de la deducció es prorrateja-
rà per parts iguals en la declaració de cadascun d’ells, 
en cas que optin per tributació individual.

Article 7. Deducció per despeses  
en llars d’infants

1. Els contribuents pares o tutors amb nens menors de 
tres anys podran aplicar-se, sobre la quota íntegra au-
tonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, una deducció del 15% de les quantitats satis-
fetes en el període impositiu per les despeses de llars 
d’infants.

2. La deducció de l’apartat anterior es podrà fer amb 
un màxim per cada descendents de:

a) 400 euros anuals per rentes amb una base liquidable 
inferiors o igual a 17.707,2 euros anuals.

b) 300 euros anuals per rentes amb una base liquidable 
superior a 17.707,2 euros anuals i inferior a 33.007,2 
euros anuals.

c) 200 euros anuals per rentes amb una base liquidable 
superior a 33.007,2 euros anuals i inferior a 53.407,2 
euros anuals.

3. Quan un fill o descendent convisqui amb ambdós 
pares o ascendents, l’import de la deducció es pror-
ratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun 
d’ells, en cas que optin per tributació individual.

4. Als efectes d’aquesta deducció només es podran de-
duir les despeses realitzades en les llars d’infant auto-
ritzades per la Generalitat de Catalunya.

5. La deducció i el límit de la mateixa en el període 
impositiu en el que el nen compleixi els tres anys es 
calcularà de forma proporcional al número de mesos 
en que es reuneixen els requisits establerts en aquest 
article.

Article 8. Modificació de l’article 14  
de la Llei 21/2005, de 29 de desembre,  
de mesures financeres

Es suprimeix l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 
21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

Article 9. Deducció per ascendents majors de 75 
anys a càrrec

1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de 
la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, es pot aplicar, juntament amb altres re-
duccions que corresponguin, una deducció per la cura 
d’ascendents majors de 75 anys a càrrec quan aquests 
convisquin almenys la meitat del període impositiu 
amb el contribuent.
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2. Aquesta deducció sobre la quota íntegra autonòmica 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques tin-
drà els següents imports:

a) 180 euros anuals per a contribuents amb ascendents 
majors de 75 anys a càrrec i amb una base liquidable 
inferiors o igual a 17.707,2 euros anuals.

b) 150 euros anuals per a contribuents amb ascendents 
majors de 75 anys a càrrec i amb una base liquida-
ble superior a 17.707,2 euros anuals però inferior a 
33.007,2 euros anuals.

c) 120 euros anuals per a contribuents amb ascendents 
majors de 75 anys a càrrec i amb una base liquida-
ble superior a 33.007,2 euros anuals però inferior a 
53.407,2 euros anuals.

3. Quan dos o més contribuents tinguin dret a la de-
ducció establerta per aquest article respecte els matei-
xos ascendents l’import de la deducció es prorratejarà 
entre ells a parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent 
grau de parentiu amb l’ascendent, l’aplicació d’aquesta 
deducció correspondrà al de grau més proper.

4. Les circumstàncies personals i familiars que han de 
tenir-se en compte seran aquelles que vinguin deter-
minades per la situació existent a la data de meritació 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Disposicions addicionals

Primera. Efectes de les deduccions  
en el tram autonòmic de l’impost  
sobre la renda de les persones físiques

Totes les deduccions creades en aquesta llei tindran 
efectes a partir de l’1 de gener de 2016.

Segona. Justificació documental

El Govern, en el termini de tres mesos des de l’apro-
vació d’aquesta Llei, haurà de determinar reglamentà-
riament la justificació documental que els contribuent 
hauran de presentar quan vulguin aplicar-se alguna de 
les deduccions en el tram autonòmic de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques que es regulen en 
aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2016.

Antecedents referents a la Proposició de llei 
de rebaixa del tram autonòmic de l’impost  
sobre la renda de les persones físiques

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

L’any 2011 va entrar en vigor la Llei 24/2010, del 22 de 
juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques. Aquesta llei del 
Parlament de Catalunya, a través del seu únic article, 
va implantar una nova escala autonòmica a l’IRPF que 
va incrementar d’una banda els trams de l’escala auto-
nòmica, passant de quatre a sis, i d’una altra, els tipus 
impositius d’alguns d’aquests trams.

Els catalans són els espanyols que més impostos pa-
guen de tota Espanya, i és així pel constant increment 
de la pressió fiscal que realitza el Govern de la Gene-
ralitat.

En aquests moments inicials de la recuperació cal 
compensar els esforços exigits durant aquests anys als 
contribuents. Cal reactivar l’economia per donar més 
embranzida a la recuperació, i per això és necessari re-
activar les economies familiars.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu reactivar 
l’economia de les famílies a Catalunya reduint l’escala 
autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, així com l’increment de les deduccions exis-
tents i la creació de noves.

2. Normativa afectada

– Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala 
autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques.

– Article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives.

– Article 3 del Decret Llei 1/2008, d’1 de juliol, de 
mesures urgents en matèria fiscal i financera.

– Article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de 
mesures financeres.

3. Competència

– Llei 22/2009, del 18 de setembre, per la qual es regu-
la el sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries

Les despeses que pugui comportar els preceptes 
d’aquesta proposició de llei, tindran efectes a partir de 
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l’entrada en vigor de la llei de pressupostos correspo-
nent a l’exercici posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Ser-
ra, portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José 
García Cuevas, Alícia Alegret Martí, Eva García Ro-
dríguez, Dolors López Aguilar, Ma Dolors Montserrat 
i Culleré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio Coto Ro-
quet, Sergio García Pérez, Rafael López Rueda, Ra-
fael Luna Vivas, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Ser-
gio Santamaría Santigosa, diputats, del GP del PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada i Juli Fernández i Iruela diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 100.b del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposició de llei de modificació de la llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics, acompanyada de la docu-
mentació següent:

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

– L’exposició de motius

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

L’any 2012 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 
d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. 
En aquell cas, el text legislatiu no només acordava tota 
una sèrie de mesures fiscals, financeres i administrati-
ves sinó que també creava un impost sobre les estades 
en establiments turístics.

Constitueix el fet imposable d’aquest impost sobre es-
tades en establiments turístics l’estada que fa el contri-
buent en un dels establiments i equipaments situats a 
tot el territori català. Els ingressos obtinguts d’aquest 

impost es destinen a la creació d’un Fons per al foment 
del turisme com a mecanisme destinat a finançar polí-
tiques turístiques per al millorament de la competitivi-
tat de Catalunya com a destinació turística. La pròpia 
creació d’aquest impost estableix que el percentatge 
del Fons gestionat per les administracions locals ha 
d’ésser destinat al finançament d’actuacions concretes 
en l’àmbit de la promoció turística.

Tot i que l’impost preveu una tarifa diferent pel cas de 
Barcelona, la recaptació de la qual participa la ciutat 
és molt inferior a les necessitats que l’activitat turística 
genera. Cal tenir present que la ciutat de Barcelona la 
visiten 25 milions de persones a l’any, però en canvi 
només 7,5 milions hi pernocten. La quantitat de turis-
tes que fan ús dels serveis locals, no es correspon en 
absolut amb el percentatge econòmic, que després la 
ciutat ingressa.

Aquest increment turístic en la ciutat comtal fa neces-
sari que Barcelona pugui participar d’un major per-
centatge d’ingressos. Segons l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, els governs locals tenen capacitat per a 
regular llurs pròpies finances en el marc de les lleis. 
Aquesta capacitat inclou la potestat de fixar la quota o 
el tipus, i també les bonificacions i les exempcions pe-
rò només pel cas dels tributs locals i dins els límits que 
estableixen les lleis.

Així doncs, aquesta capacitat que reconeix l’EAC no-
més ho fa respecte els tributs locals però no pas per 
aquells tributs que tinguin naturalesa autonòmica, 
com és el cas de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, que en l’article 98 de la Llei 5/2012 del 
20 de març reconeix aquest impost com un tribut propi 
de la Generalitat. Per tant, és el legislador autonòmic 
qui té la capacitat de fixar l’estructura d’aquest impost 
sense que pugui delegar aquesta competència legislati-
va als ens locals, els quals, la seva capacitat normativa 
es veu reduïda a la potestat reglamentària.

Tot i que l’ordenament jurídic no reconeix la potestat 
dels governs locals a fixar quota, tipus, bonificacions o 
exempcions als tributs autonòmics, sí que els reconeix 
la possibilitat d’obtenir recursos a partir de recàrrecs 
exigibles sobre els impostos de les comunitats autòno-
mes. Així ho estableix el Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals quan en el seu article 2  
enumera els recursos dels quals poden disposar les enti-
tats locals. En la lletra b) d’aquest article es preveu que 
les entitats locals puguin tenir com ingressos els recur-
sos provinents dels recàrrecs exigibles sobre els impos-
tos de les comunitats autònomes.

Necessitat de la iniciativa

El turisme és una activitat que ha d’encaixar amb la 
ciutat, alhora que l’ha d’ajudar a créixer i desenvolu-
par-se d’una manera constructiva i positiva en tots els 
nivells.
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En el cas de Barcelona, el turisme està totalment in-
serit a la seva dinàmica econòmica, comercial, social 
i cultural. Un dels aspectes que la fa principalment 
atractiva és la seva ciutadania, la qual reconeix els 
visitants com a ciutadans temporals més. El caràcter 
hospitalari dels barcelonins fa que sigui una ciutat vol-
guda, amable i diferent.

No obstant, el trànsit de turistes que té cada any la ciu-
tat fa necessari una major inversió de recursos en l’àm-
bit de totes les polítiques públiques per tal d’oferir una 
major qualitat en els serveis, tant per aquells que la vi-
siten com per aquells que hi viuen.

En un moment de crisi econòmica com l’actual és im-
portant trobar els instruments pressupostaris per tal 
de poder fer front a les demandes que la ciutat recla-
ma i les sinèrgies que el turisme crea. Així mateix, és 
necessari que l’Administració local tingui el suficient 
marge de maniobra per destinar els recursos que es 
recapten amb l’activitat turística a aquells serveis pú-
blics que es considerin més necessaris per continuar 
tenint una ciutat de primera.

Exposició de motius

L’any 2012 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 
5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics.

L’article 116 d’aquesta llei estableix l’objectiu dels 
recursos del Fons per al foment del turisme, desti-
nant-los a la promoció d’un turisme sostenible, respon-
sable i de qualitat, així com a la millora dels productes 
turístics i al desenvolupament d’infraestructures rela-
cionades amb aquest servei.

Tanmateix, aquesta disposició també determina que 
el 30% de la recaptació del Fons ha d’ésser destinat a 
les administracions locals, en funció de la recaptació 
corresponent als establiments o equipaments turístics 
que estableix aquesta llei. La present proposició de llei 
proposa augmentar el percentatge de recaptació desti-
nat a les administracions locals al 50% i en el cas de 
Barcelona, que participa del percentatge del 30% del 
fons establert i del 50% de l’import que resulta d’apli-
car l’increment de tarifa dels establiments de la ciutat 
de Barcelona amb relació a l’aplicada a la resta d’esta-
bliments del territori de Catalunya, es proposa també 
augmentar aquests percentatges.

De tot el què ingressa la Generalitat en relació a aquest 
impost, actualment només un 17% repercuteix a 
l’Ajuntament de Barcelona mentre dues terceres parts 
de l’impost van a les arques de la Generalitat i l’altre 
17% restant al Consorci Turisme de Barcelona. Cal te-
nir present que la ciutat de Barcelona té 7,5 milions 
de turistes que pernocten en hotels però en total, cada 
any, rep més de 25 milions de visitants. En aquest sen-
tit, la quantitat de turistes que fan ús dels serveis locals 
(seguretat, mobilitat, neteja viària, gestió de residus i 

promoció i difusió de la cultura, entre d’altres) no es 
correspon en absolut amb el percentatge econòmic que 
finalment la ciutat ingressa i que, entre d’altres, hauria 
de permetre poder atendre aquesta major necessitat de 
despesa.

A més, la Llei estableix que els recursos que genera 
la mateixa i gestionen els Ajuntaments, només poden 
ser destinats a promoció turística. Aquest fet debili-
ta completament el marge competencial dels ajunta-
ments, els quals veuen restringida la seva capacitat de 
decisió al no poder disposar d’aquests diners per altres 
tipus de serveis locals que es plantegen, del tot neces-
saris, quan hi ha un augment de la ciutadania a conse-
qüència de la població estacional que passa pels seus 
municipis.

El cas de la ciutat de Barcelona és significatiu, ja 
que ha vist incrementar el seu nombre de turistes en 
més d’un 336% en els darrers 15 anys, passant dels 
1.732.902 turistes l’any 1990 als 7.571.766 que van 
allotjar-se en algun hotel de la ciutat durant el darrer 
exercici 2013.

A aquesta dada cal afegir-li tres dades més: 1) quarta 
ciutat del món en nombre de congressos internacionals 
per davant de ciutats com Berlín, Singapur, Londres 
o Istanbul; 2) ciutat líder en nombre de passatgers de 
creuers, a nivell europeu i quarta, a nivell internacio-
nal; 3) tercera ciutat d’Europa en termes de facturació 
del comerç provinent del turisme.

Tanmateix, en la present proposició es proposa la pos-
sibilitat que la ciutat de Barcelona pugui generar un 
recàrrec sobre l’impost per tal d’obtenir més recursos 
que puguin ser destinats a oferir uns serveis locals de 
qualitat i a l’alçada del volum turístic de la ciutat.

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

Proposició de llei de modificació 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 establiments 
turístics

Article 1

S’addiciona un apartat quart a l’Article 107 de la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’Impost sobre les esta-
des en establiments turístics, amb la redacció següent:

«“Article 107. Quota tributària

1. La quota tributària s’obté de multiplicar el nombre 
d’estades pel tipus del gravamen corresponent segons 
el tipus d’establiment o equipament turístic, d’acord 
amb la tarifa de l’apartat 3.
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2. S’estableix un import màxim de quota, correspo-
nent a set unitats d’estada per persona.

3. Tarifa:

Tarifa (en euros)

Tipus d’establiment
Barcelona 

ciutat i CRT
Resta de 

Catalunya

Hotel de 5 estrelles, gran luxe  
i embarcació de creuer 2,25 2,25
Hotel de 4 estrelles i  
4 superior 1,10 0,90
Resta d’establiments  
i equipaments 0,65 0,45

La tarifa CRT és aplicable a les estades en els establiments dins un 
centre recreatiu turístic situats a les àrees on s’admeten activitats de 
joc i apostes.

4. En el cas de la ciutat de Barcelona es podrà acordar 
un recàrrec en l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de 
Barcelona que situï la tarifa global aplicable als esta-
bliments de la ciutat entre un topall mínim, equivalent 
a la tarifa aplicable a Barcelona més 0,05 € i un topall 
màxim equivalent a tres vegades les tarifes que s’apli-
quen a Barcelona per cada un dels trams o tipus d’es-
tabliments establerts en aquesta Llei.”»

Article 2

Modificació de l’Article 116 de la Llei 5/2012, del 20 
de març, de mesures fiscals, financeres i administrati-
ves i de creació de l’Impost sobre les estades en esta-
bliments turístics, amb la redacció següent:

«“Article 116. Destinació dels recursos del Fons per al 
foment del turisme

1. Els recursos del Fons per al foment del turisme s’han 
de destinar a projectes o actuacions que persegueixin 
algun dels objectius següents:

a) La promoció turística de Catalunya.

b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de 
qualitat, i la protecció, preservació, recuperació i mi-
llorament dels recursos turístics.

c) El foment, la creació i el millorament dels productes 
turístics.

d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades 
amb el turisme.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, el 50% 
de la recaptació del Fons ha d’ésser destinat a les ad-
ministracions locals, en funció de la recaptació corres-
ponent als establiments i equipaments a què fa referèn-
cia l’article 103.3 amb les condicions que s’estableixin 
per reglament.

3. Cada ajuntament decidirà la destinació del percen-
tatge del Fons gestionat per les administracions locals 
amb l’objectiu de compensar les possibles externali-

tats negatives que genera el turisme, promocionar-lo o 
qualsevol altre activitat, que realitzi el municipi.

4. La distribució de la resta dels recursos del Fons, 
s’ha d’efectuar en els terminis, els termes i les condi-
cions que s’estableixin per reglament.”»

Article 3

S’addiciona una disposició addicional vint-i-novena a 
la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’Impost so-
bre les estades en establiments turístics, amb la redac-
ció següent:

«“Disposició addicional vint-i-novena. Règim especial 
de Barcelona

Els preceptes de l’article 116 d’aquesta llei no són 
d’aplicació a la ciutat de Barcelona, que gaudirà d’un 
règim especial ateses les seves característiques.

La totalitat dels recursos provinents de l’Impost sobre 
les estades dels establiments turístics generats a la ciu-
tat de Barcelona seran transferits a l’Ajuntament de 
Barcelona, que podrà destinar-los a allò que consideri 
més adient d’acord amb les seves atribucions i compe-
tències.”»

Article 4

S’addiciona una disposició addicional trentena a la 
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’Impost sobre 
les estades en establiments turístics, amb la redacció 
següent:

«“Disposició addicional trentena. Ingressos per recàrrec

En el cas que es donin les circumstàncies establertes 
en l’apartat quart de l’Article 107 d’aquesta llei. La 
ciutat de Barcelona participa del 100% dels ingressos 
que generi el recàrrec.”»

Disposicions finals

Primera. Desenvolupament legislatiu

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar les 
normes necessàries per el desenvolupament i aplicació 
d’aquesta llei.

Segona. Disposicions amb càrrec pressupostari

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.
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Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el dia després de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Juli Fernández i Iruela, diputats, del GP SOC

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la violència 
masclista
Tram. 250-01342/10

Esmenes presentades
Reg. 98515 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CIP, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98515)

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

Del punt 1

«1. Garantir el manteniment, en els pressupostos del 
2015, dels recursos i serveis per combatre la violència 
contra les dones, tenint present que la crisi que patim 
ha posat a moltes dones en situacions d’extrema vulne-
rabilitat.»

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

Del punt 2

«2. Continuar treballant amb les campanyes publiques 
de sensibilització contra la violència masclista, i seguir 
enfortint la detecció i recolzament a les dones víctimes 
i els seus fills i filles menors.»

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

Del punt 3

«3. Avançar en el desplegament de la Llei 5/2008 del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista i se-
guir amb el desenvolupament de la xarxa de recursos 
contra la violència masclista.»

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

Del punt 4

«4. Insta el Govern de l’Estat a fer efectives les transfe-
rències relatives a la violència masclista a la Generali-
tat de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la incorporació 
en els diferents nivells educatius dels valors 
per a dignificar la professió de comerciant i 
de marxant
Tram. 250-01345/10

Esmenes presentades
Reg. 98514 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 21.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98514)

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

De refosa dels dos punts

«El Parlament de Catalunya valora i constata la im-
portància d’haver incorporat als currículums l’àrea 
d’educació en valors, on es treballen actituds i valors 
que contribueixen a la convivència, al respecte dels 
drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions 
de vida dignes per a tothom.»

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’aturada del 
pla d’inspeccions massives a l’esport de ba-
se i la regulació de les activitats remunera-
des de les entitats esportives
Tram. 250-01350/10

Esmenes presentades
Reg. 98516 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 29.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98516)

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

Del punt 1

«1. Instar al Govern de l’Estat i els organismes compe-
tents a que mantinguin la moratòria en les inspeccions 
a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit 
de l’esport no professional i reconeguin la singularitat 
d’aquest col·lectiu establint un sistema específic que els 
exclogui de cotitzar a la Seguretat Social.»

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

Del punt 2

«2. Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les 
alternatives necessàries per a regular convenientment 
les activitats remunerades que es realitzen dins de 
l’àmbit de les entitats esportives, en el marc del Pla de 
Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, d’acord 
amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculia-
ritats de cada modalitat esportiva, alhora que no exclo-
gui a ningú per la seva situació; així també, proposar 
les mesures oportunes per assegurar el manteniment 
de la xarxa consolidada de voluntariat esportiu, que re-
alitza una tasca altruista i la compensació econòmica 
de les despeses ocasionades per l’activitat que realit-
zen, que en cap cas pot ser considerada com a salari.»

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

Del punt 3

«3. Demanar al Govern de l’Estat que suprimeixi es-
tructures innecessàries i que traspassi els recursos a la 
Generalitat de Catalunya per tal de poder donar res-
posta de manera més eficaç a les necessitats dels sector 
esportiu català.»

Proposta de resolució sobre l’Escola El Cal-
derí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10

Esmenes presentades
Reg. 101923 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 21.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101923)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a continuar garantint en els propers cursos 
una oferta pública adequada a les necessitats d’escola-
rització del conjunt del municipi de Caldes de Montbui 
intentant optimitzar els actius pedagògics.»

Proposta de resolució de solidaritat amb el 
Parlament i el Govern de les Illes Canàries 
amb relació a la convocatòria d’una consul-
ta sobre les prospeccions petrolíferes a les 
costes canàries
Tram. 250-01355/10

Esmenes presentades
Reg. 101915 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 29.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101915)

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

Del punt 2

«2. El Parlament censura l’atac totalment despropor-
cionat que l’Armada espanyola va dirigir el 14 de no-
vembre contra membres de l’organització ecologista 
Greenpeace que protestaven contra les prospeccions 
petrolíferes en aigües de les Canàries, prop de Lan-
zarote, i que va provocar una situació de greu perill 
pels membres de Greenpeace i fins i tot ferides a una 
activista.»
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Proposta de resolució sobre el sanejament 
del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10

Esmenes presentades
Reg. 101895; 101920 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 101895)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a programar, en el termini de tres mesos, el 
calendari d’aportacions extraordinàries destinades a 
sanejar la totalitat del dèficit estructural del Consorci 
Sanitari del Maresme i evitar la posada en risc de la 
prestació dels serveis sanitaris.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101920)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar al més aviat possible, juntament amb el Consorci 
Sanitari del Maresme, un pla d’empresa que reculli els 
compromisos de finançament necessaris així com les 
mesures de gestió oportunes que garanteixin la viabi-
litat de l’entitat.»

Proposta de resolució sobre el servei de vi-
gilància diària del CAP Constantí
Tram. 250-01361/10

Esmenes presentades
Reg. 101896; 101917 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 101896)

1 Esmena núm. 1
De modificació, supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a revisar de forma immediata, i d’acord amb 
el consistori, el servei de vigilància diària del CAP 
Constantí, de manera que hi hagi una dotació, cober-
tura i horaris que tenia anteriorment, de forma que 

quedi garantida la seguretat dels professionals del cen-
tre i es pugui garantir l’atenció als usuaris sense expo-
sició a risc ni alteracions de l’ordre públic.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101917)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a la implementació de les mesures proposa-
des pel CAP Constantí d’acord amb el Pla director de 
seguretat dels centres d’atenció primària del Camp  
de Tarragona de forma que quedi garantida la segure-
tat dels professionals dels centres i es pugui garantir 
l’atenció als usuaris sense exposició a risc ni alteraci-
ons de l’ordre públic.»

Proposta de resolució sobre el preu de les 
guàrdies mèdiques
Tram. 250-01362/10

Esmenes presentades
Reg. 101909 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101909)

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

Del punt 1

«1. Traslladar als representants de les empreses sa-
nitàries concertades de Catalunya i les patronals del 
sector la voluntat del Parlament de Catalunya per tal 
que donin compliment efectiu al contingut íntegre de 
les sentències fermes, en els termes disposats pel Tri-
bunal, en relació amb l’abonament del preu d’hora de 
guàrdia mèdica dels professionals del sector privat i 
concertat de Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Impedir que les propostes presentades pels repre-
sentants de les empreses i les patronals sanitàries a la 
mesa de negociació, tant del sector com de les diverses 
empreses del mateix, contradiguin i vulneren els drets 
establerts per la normativa i la jurisprudència, ja sigui 
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en general o en concret respecte a les guàrdies mèdi-
ques.»

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

Del punt 3

«3. Impugnar davant dels organismes administratius 
i judicials competents els pactes i acords, tant indivi-
duals com col·lectius, i els Convenis ja signats o que es 
puguin arribar a signar, que suposin vulnerar, contra-
venir o deixar sense efecte, de qualsevol forma i sota 
qualsevol argument, els drets reconeguts per la norma-
tiva i per la jurisprudència, ja sigui en general o en con-
cret respecte a les guàrdies mèdiques.»

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

Del punt 4

«4. Donar resposta a la sol·licitud efectuada pel Sindi-
cat majoritari entre els professionals mèdics del sector i 
constituir de forma immediata una mesa de negociació 
que reculli les propostes d’aquest col·lectiu professional 
que, per les seves funcions i les seves competències, ha 
de tenir una regulació específica i diferenciada, sense 
que això suposi en cap cas menystenir o disminuir de 
cap forma les condicions laborals ni retributives de cap 
dels altres col·lectius i treballadors del sector.»

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un 
pla estratègic de salut mental
Tram. 250-01366/10

Esmenes presentades
Reg. 98867; 101918 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98867)

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

Del punt 1

«1. Elaborar i aprovar les accions del Pla Director de 
Salut Mental i Addiccions 2015-2020 que incloguin un 
mapa d’inversions estratègiques a tota la infraestructu-
ra de serveis de salut mental de Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Incorporar als pressupostos de 2015 la dotació 
pressupostària suficient per l’execució de l’anterior-
ment referit Pla Director de Salut Mental i Addicci-
ons.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (3)

Del punt 3

«3. Crear un Institut Català de Salut Mental amb l’ob-
jectiu de millora en la coordinació de tots els centres 
de recerca de serveis de Salut Mental de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101918)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Mantenir als pressupostos de 2015 la dotació pres-
supostària suficient per a l’òptim desenvolupament del 
Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns 
mentals i addiccions.»

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

Del punt 3

«3. Impulsar el Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorns mentals i addiccions amb l’objectiu de 
contribuir a la millora en la coordinació de tots els 
centres que formen la infraestructura de serveis de Sa-
lut Mental de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre el Servei de Ci-
rurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-01372/10

Esmenes presentades
Reg. 101919 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101919)

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

Del punt 2

«2. Establir la col·laboració entre el Servei de Cirur-
gia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona, i 
els professionals de l’Hospital Germans Trias i Pujol 
de Badalona per garantir el contínuum assistencial, 
l’accessibilitat, la qualitat i els resultats clínics dels 
procediments terapèutics de cirurgia cardíaca d’alta 
especia lització.»

Proposta de resolució sobre la restitució de 
les aportacions econòmiques municipals 
per a la construcció d’un institut a Castell-
defels
Tram. 250-01378/10

Esmenes presentades
Reg. 101807; 101922 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 21.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 101807)

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

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Informar la Comissió d’Ensenyament del Parlament 
del detall dels acords entre el Departament i l’Ajunta-
ment de Castelldefels sobre la construcció dels quart 
institut de Castelldefels a càrrec del municipi i de les 
contraprestacions que s’hagin acordat.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101922)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya valora positivament el 
conveni de col·laboració signat entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castelldefels, de data 
17 d’octubre de 2014, en relació amb diversos immo-
bles educatius al municipi que ha de possibilitar l’am-
pliació i adequació de l’oferta escolar a la població.»

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a garantir les necessitats 
alimentàries dels alumnes de secundària 
que no disposen de servei de menjador es-
colar
Tram. 250-01380/10

Esmenes presentades
Reg. 101808; 101921 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 21.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 101808)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, 
d’acord amb els ajuntaments i les entitats socials, el 
servei de menjador i beques de menjador per a l’alum-
nat de secundària que ho necessiti, independentment 
de la jornada lectiva.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101921)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
potenciant el Protocol per a la detecció i seguiment de 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i ado-
lescents signat entre els departaments d’Ensenyament i 
Benestar Social i Família, l’Associació catalana de mu-
nicipis i comarques i la Federació de Municipis de Ca-
talunya, per tal que en col·laboració amb les entitats 
socials, s’enforteixi la detecció de situacions d’especial 
dificultat alimentària entre alumnat d’educació secun-
dària obligatòria, a fi de poder donar-hi resposta.»



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 50

Proposta de resolució sobre la reorganit-
zació de diverses estructures sanitàries del 
Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10

Esmenes presentades
Reg. 98866; 100668; 101908; 101953 / 

Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98866)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un nou punt 1

«1. Revisar i actualitzar el Pla Sanitari del Vallès Oc-
cidental per acabar de dotar la comarca de les infraes-
tructures i dels serveis sanitaris adequats a la població 
de referència, per tal d’equiparar-los a la mitjana de 
Catalunya en termes de d’equitat, accessibilitat, inte-
gralitat, eficiència, sostenibilitat, qualitat, satisfacció i 
continuïtat assistencial.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Al punt 3

«3. La construcció de l’hospital Ernest Lluch, de ti-
tularitat i gestió públiques, a Cerdanyola-Montcada-
Ripollet, i a reprendre la previsió de construcció de 
l’hospital Rubí-Sant Cugat, tal com preveia el Pla Sa-
nitari del Vallès Occidental.»

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

Al punt 4

«4. La reobertura dels Serveis d’Urgències 24 hores 
als CAPs del Vallès Occidental on s’han tancat, espe-
cialment a Badia del Vallès, Sabadell, Santa Perpètua, 
Castellar del Vallès, Castellbisbal, Montcada i Reixac, 
Viladecavalls i Barberà del Vallès.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista (4)

D’un nou punt

«Transferir els recursos suficients al Consorci Sanitari 
Parc Taulí perquè pugui fer front a la recuperació del 
100% de la 14a paga dels professionals sanitaris du-
rant el 2015.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 100668)

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

D’un nou punt

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

[...]

6. Actuar para que se pueda firmar un nuevo convenio 
XHUP (ahora SISCAT), que garantice la recuperación 
salarial de los recortes sufridos durante los últimos 
años el Consorci Hospitalari Parc Taulí y Consorci 
Sanitari de Terrassa, en base a:

– Congelación salarial desde 2008

– Reducción de un 5% del sueldo por decreto desde 
junio 2010

– Pactos de empresa en 2011 que quitaban la paga de 
beneficios

– Eliminación paga de navidad 2012 por decreto

– Reducción de la paga de navidad de 2013 y 2014 en 
ambos centros (uno en una mensualidad y otra en la 
paga de navidad)»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 101908)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«1. Adequar els llits hospitalaris de Sabadell i Terrassa 
a les necessitats assistencials de la població.»

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

Del punt 4

«4. Garantir l’atenció urgent de 24 hores en el territori 
de la comarca del Vallès Occidental.»

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

Del punt 5

«5. Impulsar, al més aviat possible, la constitució dels 
òrgans de participació territorial del sector sanitari 
del Vallès Occidental Est, tal com preveu la LOSC.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 101953)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear una comissió ad hoc sobre la zona sa-
nitària del Vallès Occidental Est integrada per:

– Representants dels ajuntaments de la zona sanitària, 
i del consell comarcal corresponent, garantint la re-
presentació de les formacions polítiques amb càrrecs 
electes.

– El Departament de Salut, amb les persones que con-
siderin oportunes del propi territori i també del Cat-
Salut

– Els agents socials afectats: usuaris, pacients i veïns

En el marc d’aquesta comissió es duran a terme les se-
güents accions:

a. Anàlisi i diagnòstic de les deficiències que es patei-
xen a urgències

b. Tractament de tot allò relacionat amb els fluxos de 
derivacions

c. Anàlisi dels recursos per a l’atenció primària i es-
pecialitzada

d. Anàlisi dels llits disponibles i dels llits necessaris per 
a prestar l’atenció adequada als pacients del Vallès 
Occidental Est

e. Anàlisi de la idoneïtat de la construcció de l’Hospi-
tal Ernest Lluch

f. Estudi dels horaris d’obertura dels CAPs de les ABS 
que corresponen

g. Confecció d’un calendari per a tractar tots els temes 
esmentats i proposar acords i solucions

Proposta de resolució sobre la retribució als 
autors pels préstecs de llurs obres en deter-
minats establiments públics
Tram. 250-01384/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103717).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103928).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’ordre relativa als criteris per a determinar la 
capacitat econòmica dels beneficiaris de les 
prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01385/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103718).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103929).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el nom del mu-
seu del Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103719).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103930).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la demanda a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de la 
fixació del cabal de manteniment dels trams 
del Segre d’acord amb la Directiva marc de 
l’aigua
Tram. 250-01387/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103720).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103931).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els expedients 
sancionadors incoats contra els mitjans de 
comunicació que no van emetre la campa-
nya institucional del procés participatiu del 
9 de novembre
Tram. 250-01388/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103721).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103932).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el procés de 
tramitació de la licitació del servei d’atenció 
de trucades d’urgència del 112
Tram. 250-01389/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103722).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103933).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres dels Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a Sabadell
Tram. 250-01390/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103723).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103934).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei de seguretat del centre d’atenció 
primària de Constantí
Tram. 250-01391/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103724).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103936).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 53

Proposta de resolució sobre la informació 
que s’ha de donar als residents estrangers 
perquè puguin votar a les eleccions munici-
pals
Tram. 250-01392/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103725).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103935).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
taula de diàleg entre l’Ajuntament de Saba-
dell, el Departament de Salut i els represen-
tants dels treballadors de la Corporació Sa-
nitària Parc Taulí per a fer un seguiment de 
les reivindicacions sanitàries de la ciutat i les 
condicions laborals dels treballadors
Tram. 250-01393/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103726).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103937).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el procés de fu-
sió del grup Ficosa
Tram. 250-01394/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103727).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 103938).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport als Campa-
mentos Dignidad d’Extremadura
Tram. 250-01425/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 102806 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, David Fernàndez i Ramos, portaveu del 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya és coneixedor de la greu si-
tuació social del poble d’Extremadura (27,64% d’atur), 
amb la consegüent i creixent pobresa de sectors cada 
cop més grans de la població, que a més és colpejada 
pels desnonaments i per la manca de solució al proble-
ma de l’habitatge.

En aquest difícil context econòmic i social per a Ex-
tremadura, cal ressaltar la meritòria lluita dels Cam-
pamentos Dignidad per una Renda Bàsica, contra els 
desnonaments, contra la pobresa i els problemes ali-
mentaris creixents i per un Pla de creació de 25.000 
llocs de treball.

Des de Catalunya, observem amb profunda preocupa-
ció i commoció l’onada repressiva que es desferma so-
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bre els membres dels Campamentos Dignidad que, en 
aquests moments, pugen a 183.000 euros de multes i 
a represàlies diverses sobre 58 ciutadans quina única 
culpa consisteix en lluitar per a denunciar l’impaga-
ment de la renda bàsica, per aconseguir un habitatge 
digne (com en el cas de l’ocupació dels habitatges ina-
cabats de la urbanització Los Álamos de Mérida o be 
de la Corrala Solidaridad d’Almendralejo o de la re-
cuperació d’habitatge social després de desnonaments 
injustos) o per la creació de llocs de treball.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Proclama la seva solidaritat amb el poble extremeny.

2. Insta el Govern a reclamar que s’obrin vies de ne-
gociació entre les autoritats extremenyes i els Campa-
mentos Dignidad que permetin l’accés del poble extre-
meny a una vida digna.

3. Crida al poble català a expressar la seva solidari-
tat amb el poble d’Extremadura usant els múltiples 
lligams personals, familiars o de simpatia que ens 
uneixen a ambdós pobles, així com recollir els ajuts 
necessaris per a fer front a la repressió i les multes.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015

Joan Mena Arca David Fernàndez i Ramos
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA Portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la no-obligatorietat de presentar l’impost 
de societats per a entitats sense finalitat de 
lucre
Tram. 250-01426/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 103200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president i portaveu, Anna Figue-
ras i Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

La recent aprovació de la Llei 27/2014, de 27 de no-
vembre, de l’Impost de Societats ha comportat canvis 
substancials en relació al règim previst per l’anterior 
Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, apro-
vat pel Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març. 
Una d’aquestes modificacions ha estat l’obligatorietat 
de presentar declaració per la majoria d’entitats sen-
se ànim de lucre, ja siguin aquestes de l’àmbit social, 
cultural, comunitari, ambiental o d’altres; com asso-
ciacions de mares i pares, associacions de veïns, agru-
paments o centres d’esplai, entre d’altres.

L’anterior apartat tres de l’article 136 del Text Refós de 
la Llei de l’Impost sobre Societats, contemplava una 
excepció a l’obligació de presentació de la declaració 
de l’Impost per, entre d’altres, les entitats i institucions 
sense ànim de lucre no acollides al règim previst per 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge, però també associacions, unions 
o col·legis professionals.

Per aquest supòsit de no obligació de declarar, s’exi-
gien tres requisits: que els seus ingressos totals no su-
peressin els 100.000 euros anuals, que els ingressos 
corresponents a rendes no exemptes sotmeses a reten-
ció no superessin els 2.000 euros anuals i que totes les 
rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sot-
meses a retenció.

La nova Llei 27/2014, de 27 de novembre, ha eliminat 
aquest supòsit, de manera que totes aquestes entitats 
estan obligades actualment a presentar la declaració 
per totes les seves rendes, ja siguin les no exemptes 
com les exemptes, i sigui quin sigui el seu volum d’in-
gressos. Això comporta que hagin d’assumir càrre-
gues administratives molt superiors a les actuals, des-
proporcionades i costoses que no es corresponen amb 
la seva mida i activitat.

L’eliminació d’aquests supòsits suposa dificultar l’ac-
tivitat d’un gran nombre d’entitats i agrupacions de 
persones que s’organitzen per realitzar una activitat 
col·lectiva, la majoria amb implantació a nivell local, 
amb mínimes infraestructures tècniques i recolzament 
voluntari en molts casos. Entitats els ingressos de les 
quals, en la majoria dels supòsits, es corresponen amb 
les quotes dels seus associats, petites donacions i pun-
tuals subvencions públiques.

Des d’aquesta perspectiva, no sembla justificable obli-
gar a aquestes entitats de naturalesa purament funci-
onal i sense ànim de lucre assumir noves obligacions 
comptables i tributàries, amb els correlatius costos no 
proporcionats que això comporta, complicant per tant 
la seva gestió del dia a dia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió considera convenient replantejar la ido-
neïtat del canvi introduït per la nova Llei de l’Impost 
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sobre Societats, que comporta una ampliació de la càr-
rega burocràtica per aquestes associacions i entitats 
sense ànim de lucre, fins el punt de dificultar el desen-
volupament de la seva activitat natural i de les externa-
litats socials positives associades. I per això presenta 
la següent:

Proposta de resolució

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

– Instar el Govern de l’Estat a recuperar el supòsit de 
no obligació de presentació de la declaració de l’Im-
post sobre Societats pels subjectes passius parcialment 
exempts, previst a la derogada normativa d’aquest Im-
post, sempre que es compleixin els següents requisits: 
que els seus ingressos totals no superin els 100.000 eu-
ros anuals, que els ingressos corresponents a rendes no 
exemptes sotmeses a retenció no superin els 2.000 eu-
ros anuals o que totes les rendes no exemptes que ob-
tinguin estiguin sotmeses a retenció.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015

Jordi Turull i Negre Anna Figueras i Ibàñez
President i portaveu del GP CiU Diputada del GP CiU

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 103202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’any 2012, per iniciativa de la plataforma Cel Net, els 
Ajuntaments d’El Morell, Perafort-Puigdelfí, Cons-
tantí i Vilallonga del Camp, van arribar a un acord 
amb el Laboratori del Centre de Medi Ambient de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (LCMA-UPC), 
per tal de realitzar un estudi sobre la qualitat de l’aire 
en aquests quatre municipis. L’origen d’aquest acord 
fou un estudi inicial de demostració de les tecnologies 
desenvolupades pel LCMA-UPC, finançat per l’entitat 

GEPEC i el Laboratori del Centre de Medi Ambient 
de la UPC (LCMA) l’any 2010, que va permetre deter-
minar l’origen dels episodis a la ciutat de Tarragona, 
valors elevats de compostos orgànics volàtils e hidro-
carburs aromàtics policíclics a La Canonja i de TCOV 
a Constantí.

Aquest estudi, que porta per títol «Avaluació real de 
la qualitat de l’aire mitjançant tècniques de control so-
cial, químic i modelització numèrica», va ser presen-
tat públicament el 6 de juny de 2014 al municipi d’El 
Morell, i posteriorment a Constantí, en actes públics 
que van comptar amb un gran èxit d’afluència cosa la 
qual és prova de l’interès que l’estudi ha aixecat entre 
la ciutadania d’aquests municipis.

Els principals resultats de l’estudi han estat:

a) Detecció de concentracions elevades de 1,3 butadiè 
(compost carcinògen) als municipis d’El Morell, Pe-
rafort (incloent Puigdelfí). Superació dels criteris de 
qualitat dels benzè i de l’1,3 butadiè a Constantí.

b) Determinació de l’origen dels episodis d’olor-conta-
minació registrats en els diferents municipis. L’origen 
majoritari dels episodis correspon al sector petroquí-
mic i de refineria del polígon Nord.

c) Generació d’una eina de planificació territorial per a 
cadascun dels municipis. Els Ajuntaments tenen la in-
formació de quin nivell d’impacte tindrien sobre l’àrea 
urbana la nova instal·lació d’activitats emissores en 
qualsevol punt del seu terme municipal.

A finals de l’any 2014 va ser presentat a Tarragona, 
per part de responsables de l’administració i del sector 
empresarial, l’estudi: «Avaluació del risc per la salut 
per exposició a COVs i PAHs en l’atmosfera del Camp 
de Tarragona», un treball del qual la ciutadania en ge-
neral no disposa de cap informació més enllà d’aques-
ta presentació.

Atès l’interès de la població que viu al voltant del com-
plex petroquímic de Tarragona en tot allò que fa re-
ferència a les emissions a l’atmosfera i els seus efec-
tes sobre la salut, però també dels seus representants 
polítics, com posa de manifest la realització d’aquests 
estudis per part de l’administració local, és per tots 
aquests motius, que el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent:

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

Proposta de resolució

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

– Crear una Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire 
i l’impacte de les emissions atmosfèriques procedents 
de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona 
composada, com a mínim, per representants de l’ad-
ministració de la Generalitat del Departament de Ter-
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ritori i Sostenibilitat, i del Departament de Salut, de 
l’administració pública local de l’àmbit afectat, dels 
estaments universitaris que desenvolupen recerques al 
respecte i de les entitats procedents de la societat civil 
amb l’objectiu d’intercanviar periòdicament informa-
ció sobre aquesta temàtica i sobre els efectes en la sa-
lut de la població de les esmentades emissions i tam-
bé representants de les empreses del sector. Aquesta 
taula es reunirà de manera constitutiva el primer mes 
després de l’acord de la seva creació. La periodicitat 
de reunions la fixarà la pròpia Taula i no serà inferior 
a dos cops a l’any.

– Donar a conèixer a la població en general els resul-
tats de l’estudi «Avaluació del risc per la salut per ex-
posició a COVs i PAHs en l’atmosfera del Camp de 
Tarragona».

– Emprendre les accions necessàries per reduir els ni-
vells d’1,3 butadiè i benzè, atès que es coneixen les 
fonts d’emissió i, per tant, les empreses responsables 
de les emissions d’aquests contaminants a l’atmosfera.

– Situar punts de control sobre l’1,3 butadiè en llocs 
representatius dels municipis d’El Morell, Puigdelfí i 
Perafort.

– Iniciar els treballs que permetin la implementació a 
Catalunya de les legislacions existents en altre països 
de la UE que obliguin a les entitats d’inspecció iden-
tificar els compostos orgànics volàtils emesos per les 
activitats (famílies de compostos tòxics, carcinògens, 
etc...) tot estudiant el canvi de model de mínims a un 
altre on es disposi de la informació real i adequar el 
nivell de control en aquells municipis on tinguin les 
activitats amb més potencial nivell emissor.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

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

Proposta de resolució sobre la dotació d’un 
vehicle al parc de bombers voluntaris de Vi-
la-rodona
Tram. 250-01428/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, David Companyon i Costa, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-

ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

Un accident a la carretera TP-2031 a l’altura de Brà-
fim en què un camió dels Bombers Voluntaris de Vila-
rodona va bolcar el passat 28 de desembre ha fet que 
el parc d’aquest municipi de l’Alt Camp es quedi sense 
servei des de fa pràcticament un mes. Els bombers vo-
luntaris de Vila-rodona només disposaven d’aquest ve-
hicle d’aigua per fer els serveis d’emergència, tot i que 
el parc encara té un vehicle lleuger per actuacions de 
suport. A dia d’avui, el Departament d’Interior encara 
no ha substituït el camió sinistrat, adduint «que en tota 
la Regió d’Emergències de Tarragona no n’hi ha cap 
de substitució».

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a facilitar un altre vehi-
cle de les mateixes característiques a les del camió si-
nistrat al Parc de Bombers Voluntaris de Vila-rodona, 
per tal que els bombers puguin seguir fent la seva feina 
en les condicions més adients.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Hortènsia Grau Juan, 
David Companyon i Costa, diputats, del GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Codi infart a la regió sanitària de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-01429/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 103216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’any 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya 
va aprovar el Pla Director de Malalties de l’Aparell 
Circulatori (malalties cerebrovasculars, cardiovascu-
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lars i vasculars perifèriques), eina fonamental per pla-
nificar els serveis i els recursos sanitaris i avaluar-los 
de manera sistemàtica i periòdica, del que segons el 
registre de Mortalitat de Catalunya era, els anys 2003-
2004, la primera causa de mort al nostre país (es des-
coneixia la xifra de defuncions per infart agut de mi-
ocardi).

Tot i que fins aquell moment no es disposaven de da-
des específiques sobre la taxa poblacional d’incidència 
mitjana per infart agut de miocardi, sí que es tenia in-
formació que l’infart agut de miocardi representava un 
39% de les altes hospitalàries per cardiopaties isquè-
miques (no es tenien dades de supervivència). I també 
es coneixia el nombre d’intervencions coronàries per-
cutànies (angioplàsties primàries), procediment tera-
pèutic que cal fer als pacients que han patit un infart de 
miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST) per 
desobstruir l’artèria, i que l’any 2004 eren de 76 per 
milió d’habitants, molt lluny de la mitjana espanyola 
de 170 per milió d’habitants.

Seguint les directrius de l’esmentat Pla Director i del 
Seu Consell Assessor, l’any 2007, el Departament de 
Salut va posar en marxa el Codi infart, un protocol 
d’actuacions que va significar reduir pràcticament a la 
meitat el temps de resposta del sistema sanitari i amb 
l’objectiu de garantir un temps màxim de 120 minuts 
entre el diagnòstic d’un SCA i la pràctica de l’angio-
plàstia primària si és el cas; i en definitiva, per tal que 
el pacient sospitós de tenir un infart rebi les mesures 
diagnòstiques i terapèutiques apropiades, en els dife-
rents punts de la xarxa assistencial.

Aquest protocol es va anar implementant paulatina-
ment al conjunt del territori fins 2009, i va significar 
l’obertura de nous serveis d’hemodinàmica a diferents 
hospitals per a tot el territori de Catalunya. També va 
implicar un canvi substantiu de caire quantitatiu i qua-
litatiu en els recursos de transport sanitari que presten 
suport vital avançat, fent que el SEM posi a disposició 
una unitat de suport vital avançat que permet fer un 
primer diagnòstic mitjançant un electrocardiograma 
i, en cas de ser necessari, l’administració d’un primer 
tractament que permeti atendre la urgència i estabilit-
zar el pacient.

Així mateix, tal i com estableix el Pla Director de Ma-
lalties de l’Aparell Circulatori, per acomplir els temps 
de resposta del Codi Infart i amb l’objectiu d’incre-
mentar l’índex d’angioplàsties primàries fins, com a 
mínim, la mitjana espanyola, entre altres mesures, es 
van incrementar el nombre de llits a les unitats coro-
nàries dels hospitals de la xarxa pública i fruit dels es-
tudis de distribució temporals dels infarts aguts de mi-
ocardi que estableixen que el 85% es produeixen entre 
les 8 del matí i les 8 del vespre es va preveure un pri-
mer desplegament per a tot el territori d’unitats d’he-
modinàmica per tal d’incrementar el nombre de pa-
cients que eren tractats amb aquest tipus d’intervenció.

Catalunya ha reduït en un 35% la mortalitat per in-
fart agut de miocardi i segons dades de la Societat Es-
panyola de Cardiologia vam passar de 160 angioplàs-
ties primàries per milió d’habitants l’any 2008 a 325 
l’any 2010. Avui aquest tractament ja és rebut pel 96% 
dels pacients a Catalunya. I tot i que l’any 2012 Cata-
lunya no va millorar la mortalitat per aquest concepte 
respecte el 2011, segons aquesta mateixa font, som la 
quarta comunitat autònoma amb millor taxa de mor-
talitat per IAM per darrera de Navarra, Balears i Ma-
drid i una de les deu que compta amb un sistema orga-
nitzat en xarxa pel tractament de l’infart.

Avui, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, com l’Ar-
nau de Vilanova de Lleida i el Josep Trueta de Girona, 
compten amb una unitat d’hemodinàmica amb horari 
d’atenció de 8 h a 20 h. Més enllà d’aquest horari, els 
pacients que un cop estabilitzats requereixen de tracta-
ments més complexos, són derivats a Hospitals de Bar-
celona; tanmateix, els riscos que se’n deriven d’aquest 
tipus de malalties fan convenient la revisió dels serveis 
disponibles fora de l’àrea de Barcelona, com a mínim, 
a les ciutats de Tarragona, Lleida i Girona.

Per desgràcia, l’Hospital de Tarragona ha estat exem-
ple fa poques setmanes d’aquesta necessitat, en do-
nar-se el cas d’un pacient que va ser derivat a l’Hospi-
tal de Bellvitge i va morir durant el trasllat. Cal tenir 
present que el servei d’hemodinàmica de l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona és el de referència no només 
per a la població del Camp de Tarragona, sinó també 
per la de les Terres de l’Ebre, i per tant de gran impor-
tància per als casos que requereixen una atenció ur-
gent i en la qual el temps de resposta és vital.

Actualment, les dades qualitatives monitoritzades a 
través de la Central de Resultats de l’AQUAS ens per-
meten dir que la descentralització millora els temps 
de resposta sense perdre qualitat i alhora demostren 
que hi ha la massa crítica suficient per a comptar 
com a mínim a l’Hospital de Tarragona amb el servei 
d’hemodinàmica obert les 24 hores. El mateix De-
partament reconeix que l’ampliació horària del 2012 
de l’hemodinàmica en aquest hospital va permetre in-
crementar un 97% el nombre de codis activats i trac-
tats i un increment del nombre d’angioplàsties primà-
ries.

Cal tenir present, a més, que a la Regió sanitària del 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre s’activen pro-
porcionalment menys codis infarts que a la resta del 
territori, concretament l’any 2013, 260 Codis Infart, 
un 8% del total de Catalunya quan s’estima que aquest 
percentatge hauria d’ésser superior al 10%. Durant el 
2014 més de 80 pacients van ser derivats en horari 
nocturn des d’aquest hospital, quan les dades del propi 
Departament demostren que el Joan XXIII podria ab-
sorbir tota l’activitat amb l’ampliació de l’horari les 24 
hores; per tant, aproximadament un 7,5% dels codis 
infarts activats al Joan XXIII són derivats a Barcelo-
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na, xifra perfectament assumible si el servei d’hemo-
dinàmica donés cobertura les 24 hores al dia.

A la Regió sanitària de Terres de l’Ebre es varen acti-
var l’any 2010 47 Codis Infart (1.6% del total de Codis 
activats a Catalunya), el 2011 44 (1.5%), el 2012 també 
44 (1.4%) i el primer semestre de 2013 30 (1.8%), se-
gons dades del propi Departament de Salut en resposta 
parlamentària al Grup Socialista.

Segons dades del Pla Director de Malalties Circula-
tòries corresponents al 2012, del total de Codis Infart 
activats a Terres de l’Ebre, l’angioplàstia (obertura de 
l’artèria coronària) s’efectuà només en un 30% els pri-
mers 120 minuts, mentre que a la Regió de Barcelona 
el percentatge supera el 80% i al Camp de Tarragona, 
Girona i la Catalunya Central se situa entorn del 40%.

Durant la Legislatura passada, a inicis de l’any 2012, 
el Grup parlamentari Socialista va presentar una pro-
posta de resolució sobre el garantiment del funciona-
ment continuat del servei d’hemodinàmica als hos-
pitals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova 
de Lleida i Doctor Josep Trueta de Girona i de nou 
l’actual legislatura, l’any 2013 el Grup parlamentari 
Socialista va presentar una proposta de resolució per 
tal que el Govern garantís el funcionament del servei 
d’hemodinàmica les 24 hores del dia com a mínim a 
cadascun dels principals hospitals de la xarxa hospita-
lària d’utilització pública de Tarragona, Lleida i Giro-
na. Arrel d’aquesta darrera iniciativa, el Parlament de 
Catalunya, a la Resolució 310/X, va mandatar el Go-
vern a avaluar els resultats del funcionament del ser-
vei d’hemodinàmica dotze hores al dia els set dies de 
la setmana als hospitals Arnau de Vilanova de Lleida, 
Joan XXIII de Tarragona i Josep Trueta de Girona al 
llarg del 2013 i el 2014 i, d’acord amb criteris cientí-
fics, d’equitat, de qualitat i de planificació, decidir so-
bre l’obertura les vint-i-quatre hores d’aquest servei en 
aquests hospitals.

L’especificitat geogràfica i l’alta dispersió poblacional 
de les Terres de l’Ebre obliguen a revisar els protocols 
de sensibilització a tota la població de Terres de l’Ebre 
per la ràpida activació del Codi Infart a través del 112, 
i l’actuació del transport sanitari medicalitzat, terres-
tre i aeri, des de qualsevol punt del territori i de tota la 
xarxa sanitària de Terres de l’Ebre.

Vist que el Govern ha anunciat l’obertura 24 dels ser-
veis d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona, conjuntament amb els de Lleida i Girona. 
Caldria que el primer semestre de 2015, en el marc del 
Consell Assessor del Pla Director de Malalties Circu-
latòries, es revisin quins són els elements de millora a 
la Regió sanitària de Terres d’Ebre (activació, trasllat i 
possible creació d’una antena d’hemodinàmica) i espe-
cíficament a l’Hospital Verge de la Cinta.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Revisar el primer semestre de 2015, en el marc del 
Pla Director de Malalties Circulatòries, l’especifici-
tat del Codi Infart a la Regió Sanitària de Terres de 
l’Ebre, a fi de disminuir el temps d’intervenció angio-
plàstica dels pacients d’aquest territori.

2. Millorar al llarg del 2015 els serveis de transport 
sanitari medicalitzat terrestre i aeri a les Terres de 
l’Ebre, per tal de disminuir el temps d’atenció als pa-
cients amb infart d’aquest territori. Així mateix, consi-
derar la necessitat de dotar d’helicòpters medicalitzats 
de vol nocturn.

3. Impulsar una campanya de sensibilització ciutadana 
a Terres de l’Ebre per difondre el Codi Infart i els me-
canismes d’activació, especialment la trucada al 112 
davant la sospita d’infart.

4. Avaluar al llarg del 2015 quins són els elements de 
millora a la Regió sanitària de Terres d’Ebre (activa-
ció, trasllat i possible creació d’una antena d’hemodi-
nàmica) que es poden implementar a l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa per tal d’incrementar el nombre 
d’angioplàsties primàries a la seva població de refe-
rència, valorant també la possibilitat d’arribar a acords 
per tal de prestar serveis als pacients de zones limí-
trofes a les Terres de l’Ebre, com el Matarranya i el 
Maestrat.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré, 
Núria Ventura Brusca, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari de la línia del Vallès dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-01430/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103421 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Matías Alonso Ruiz, 
diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 145 i 146 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposición de motivos

Actualmente no existe un servicio integral de tren que 
comunique las poblaciones del Vallès Occidental con 
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Barcelona las vigilias de festivos y que pueda, pues, 
aprovechar que el servicio de Metro se mantiene abier-
to en Barcelona toda la noche. Teniendo en cuenta el 
importante flujo de movimientos que se realiza habi-
tualmente las vigilias de festivo entre las dos áreas de 
mayor volumen y densidad de población de la región 
metropolitana de Barcelona, es necesario mejorar la 
movilidad en transporte público de los ciudadanos de 
ambas áreas y reducir a su vez la cantidad de movi-
mientos en vehículo privado.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente:

Propuesta de resolución

El Parlamento de Catalunya insta al Gobierno de la 
Generalitat a que, como gestor del servicio de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya, adopte medidas 
para mantener abierto el servicio de trenes de los FGC 
de la línea del Vallès equiparándolo al horario de cie-
rre de la Red de Metro de Barcelona los viernes, sába-
do y vigilias de festivos, con una frecuencia no supe-
rior a 30 minutos, tanto en la Línea S1 (Terrassa) como 
en la S2 (Sabadell).

Palacio del Parlamento, 26 de enero de 2015

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputado del GP de C’s

Proposta de resolució sobre un cas de dis-
criminació sexual en una escola de Santa 
Coloma de Farners
Tram. 250-01431/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 103583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat 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 següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Una mestra de l’escola Sant Salvador d’Horta, de Santa 
Coloma de Farners, ha presentat un escrit als serveis 
socials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners en 
què denuncia un cas de discriminació sexual d’una ne-
na de deu anys, alumna del seu centre. Es tracta d’uns 
fets que, segons fa constar en el document, atempten 

contra els més elementals valors d’igualtat de sexes i 
de no discriminació en un centre públic.

En aquest escrit es detalla que la direcció del centre ha 
accedit al desig patern i matern que la seva filla no faci 
les activitats regulars de natació programades pel claus-
tre. Es dóna la coincidència que un germà de la nena 
també és alumne del centre i que els seus pares van pa-
gar la inscripció del nen però no van voler pagar la de 
la nena. L’escola els va oferir alternatives de pagament, 
però s’hi van negar rotundament. La raó no era econò-
mica, sinó religiosa, ja que aquesta nena no feia acti-
vitats relacionades amb l’aigua perquè li estava termi-
nantment prohibit pels seus pares treure’s el xador que 
porta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Adoptar totes les mesures necessàries per a garantir 
que aquesta nena accedeixi a activitats educatives i ex-
traescolars en règim d’igualtat amb els seus companys 
d’escola i el seu germà.

2. Elaborar, o en el seu cas actualitzar si ja existeix, 
un protocol de comunicació entre els serveis d’Ense-
nyament i els Serveis Socials per a prevenir situacions 
similars i garantir la no discriminació per raó de sexe 
en el sistema educatiu català.

3. Informar en seu parlamentaria sobre si

a) Tenia o té el Departament d’Ensenyament coneixe-
ment de la situació d’aquesta nena a l’escola Sant Sal-
vador d’Horta, de Santa Coloma de Farners

b) Si ha recopilat el Departament d’Ensenyament in-
formació per part del director del centre a tal efecte i 
quines explicacions ha rebut

c) Si el Departament d’Ensenyament té coneixement 
de casos similars a altres centres educatius

Palau del Parlament, 14 de gener de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre la licitació del 
projecte de construcció del nou edifici de 
l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-01432/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 103621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre l’es-
cola Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès), per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Ernest Lluch del barri de la Torrassa de 
l’Hospitalet de Llobregat va començar a funcionar 
el curs 2011-12 en mòduls provisionals atès el crei-
xement de la demanda de places de primària. Per al 
curs 2014-15, per la necessitat d’ampliar instal·lacions, 
l’Ajuntament de la ciutat va cedir l’antiga escola Pep 
Ventura perquè el Departament d’Ensenyament l’ade-
qüés per poder disposar de sala de psicomotricitat i 
aules de primària.

El curs 2016-17 no es disposarà de més espai per aten-
dre les necessitats d’escolarització i no hi ha ni projec-
te redactat ni terminis d’inici de les obres del nou cen-
tre en el solar del carrer del Montseny.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a licitar el projecte de 
construcció de l’edifici definitiu de l’escola Ernest 
Lluch de l’Hospitalet de Llobregat i a acordar amb 
l’Ajuntament l’inici de les obres.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2015

Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la rebaixa del 
preu del bitllet i de l’abonament del tren 
Avant entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-01433/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 103633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president i portaveu, Violant Cer-
vera i Gòdia, diputada del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

Lleida és una ciutat d’uns 140.000 habitants amb 
una població dins de la seva àrea d’influència d’uns 
450.000 habitants. La distància entre la ciutat de Llei-
da i la capital de Catalunya és de 163 km

Barcelona i Lleida estan connectades per carretera i 
per ferrocarril: la línia que passa per Manresa (4 hores 
de trajecte) i la línia d’alta velocitat (poc més d’1 hora 
de camí).

Des de la posada en funcionament de la línia d’AVE, 
molts ciutadans van veure una oportunitat de poder 
treballar o estudiar a Barcelona i rodalia, tot conti-
nuant vivint a Lleida i pobles del voltant. I també a la 
inversa: viure a Barcelona i altres nuclis de la conurba-
ció barcelonina i treballar o estudiar a Lleida i pobles 
veïns. El mateix es pot predicar de Lleida i Tarragona.

Tot plegat ha permès un augment de l’activitat i les re-
lacions empresarials, i de tot tipus, entre les comar-
ques lleidatanes i de la resta de Catalunya. Especial-
ment significant ha estat l’increment de la capacitat 
d’atreure i conservar talent en les terres lleidatanes.

El tren Avant va néixer a l’abril del 2008 com un AVE 
més econòmic per als trajectes de mitja distància. Des 
d’aleshores ençà, el preu del bitllet no ha deixat de pu-
jar molt per sobre de l’IPC, fins i tot per sobre dels in-
crements en els trens AVE. El preu del bitllet ha passat 
de 20,40 € a 29,40 €, la qual cosa suposa un augment 
del 44,5%.

A més, el preu per quilòmetre del bitllet de l’Avant no 
és el mateix en totes les línies de l’Estat; en el cas dels 
trens de Lleida a Barcelona, s’afegeix al greuge com-
paratiu el fet que el cost del bitllet es calcula sobre 200 
quilòmetres, com a conseqüència que el trajecte passa 
a tocar de Tarragona.
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Per altra banda, des de la seva posada en funciona-
ment, el nombre de viatgers no ha parat d’augmentar. 
En l’actualitat, la línia Lleida - Barcelona és una de les 
més utilitzades de totes les línies d’alta velocitat, acos-
tant-se a taxes d’ocupació ben properes al 100%.

L’Avant és un servei públic, el preu del qual el fixa l’Es-
tat, a diferència del preu de l’AVE que el fixa RENFE. 
Tot i així, i paradoxalment, pugen més les tarifes re-
gulades que les liberalitzades fixades per l’operador.

En l’actualitat, són molts els usuaris lleidatans que 
diàriament utilitzen aquest servei per anar a treballar o 
estudiar a Barcelona, i a l’inrevés. Per tant, és un ser-
vei bàsic. Els usuaris es queixen tant del preu del bit-
llet, com de la poca flexibilitat a l’hora d’utilitzar-los: 
un usuari que compri un abonament pot gastar-se prop 
de 500 € al mes.

Renfe ofereix la possibilitat de comprar un abonament 
d’entre 30 i 50 viatges, però aquests s’han de gastar en 
els 30 dies següents a la formalització del primer viatge, 
La qual cosa suposa que molts cops, els viatgers no es-
goten la totalitat dels bitllets i perden els diners. A més, 
si algun cop es perd el tren (per tant el bitllet), no es pot 
utilitzar l’abonament i cal comprar un nou bitllet sense 
descompte.

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

Proposta de resolució

1. Demanem al Govern de l’Estat que, tenint en comp-
te que la distància entre Lleida i Barcelona passant pel 
Camp de Tarragona és de 200 km i que el preu per km 
és de 0,14 €/km (superior al d’altres zones de l’Estat), 
el rebaixi per situar-se per dessota dels 0,10 €/km, de 
manera que sigui concordant amb els preus dels bit-
llets AVANT d’altres serveis similars.

2. Que modifiqui a la baixa el preu de l’abonament (te-
nint en compte que es tracta d’un servei bàsic utilit-
zat per molts viatgers) i que se’n flexibilitzin les condi-
cions d’ús per tal que aquests puguin ser més útils més 
dies i suposin un estalvi real i substancial per als cen-
tenars d’usuaris que diàriament utilitzen aquest servei 
públic.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

Jordi Turull i Negre Violant Cervera i Gòdia
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Serra de Miralles i de la Secció 
d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01434/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 103634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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 Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Serra de Miralles a la població de Tordera, 
comarca del Maresme, es va crear l’any 2007 amb el 
compromís per part del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat i de l’Ajuntament de la localitat que 
aquesta acabaria esdevenint un Institut-Escola (3-18 
anys).

Les famílies que van apostar per aquesta opció van 
valorar molt positivament el fet que els nens i nenes un 
cop finalitzada la primària, amb 12 anys, no s’haurien 
de moure de l’escola i es podrien quedar fins al batxi-
llerat. L’alumnat van començar amb mòduls prefabri-
cats en el solar on es projectava aquest nou centre edu-
catiu, aquesta ubicació també va fer que molts pares 
optessin per aquesta escola. El compromís del Depar-
tament va ser que la nova construcció es realitzaria en 
tres o quatre anys.

Al 2011 les famílies són informades que el següent 
curs haurien de marxar del solar per començar l’obra, 
que ja no serà 3-18, que ha passat a ser 3-16 i que men-
tre duri l’execució els traslladarien a un edifici (allu-
nyat de la ubicació final) que havia estat antigament 
una escola pública del municipi i es va deixar de fer 
servir com a tal atès el seu mal estat.

Aquesta situació ja dura més de tres anys, amb els 
alumnes en un edifici obsolet amb mancances d’es-
pais i d’infraestructures. Amb necessitats d’inversió 
importants per anar suplint aquestes mancances any 
rere any, que no sempre s’han realitzat i que ha portat 
a tancar una línia de P3 i on, entre d’altres carències,  
no tenen aules per fer els desdoblaments (utilitzen els 
passadissos), no tenen biblioteca, l’espai destinat al 
menjador és tant petit que els nens han de dinar en tres 
torns diferents, i l’assignatura d’educació física l’han 
de fer en un pavelló lluny de l’escola després de cami-
nar uns 20 minuts, acompanyats per pares voluntaris.
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Al llarg d’aquests anys des de l’AMPA de l’Escola 
Serra de Miralles s’han mantingut diverses converses 
amb l’Ajuntament de Tordera i amb els Serveis Ter-
ritorials d’Ensenyament. Sempre s’han refermat en la 
voluntat de què la situació actual és transitòria i que hi 
ha una voluntat manifesta de construir un nou equipa-
ment per donar cabuda a l’escola de primària i la Sec-
ció d’Estudis Secundaris (SES).

Aquest curs finalitza la primera promoció de cicle 
superior i el futur és incert, malgrat la voluntat de 
l’ajuntament i del Departament d’Ensenyament de ti-
rar endavant el projecte de l’escola Serra de Miralles. 
Paral·lelament, però, els pressupostos de la Generali-
tat no han tingut en compte aquesta partida, que des 
d’Ensenyament havia quedat compromesa.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Garantir el futur i la continuïtat de l’Escola Serra de 
Miralles i del SES Tordera (Maresme) i l’adscripció 
dels alumnes de l’Escola Serra de Miralles al nou SES 
de Tordera.

2. Mantenir una reunió amb la participació de l’Ajun-
tament de Tordera, els Serveis Territorials del Mares-
me i la Comunitat Educativa de l’Escola Serra de Mi-
ralles per a informar sobre la situació actual d’aquest 
centre educatiu i consensuar un calendari concret.

3. Buscar les fórmules més adequades per incloure en 
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya una 
partida pressupostària per destinar a la construcció 
del nou equipament per a l’Escola Serra de Miralles 
i el SES Tordera, tenint en compte que al setembre de 
2015 els actuals alumnes de sisè de primària han de 
començar el primer curs de la ESO.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 103922).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2015; 09:30 h.

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi-
catura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a les despeses del procés de 
participació del 9 de novembre de 2014
Tram. 253-00004/10

Presentació
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, juntament 

amb divuit altres diputats del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 103406 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

Procediment: l’establert als articles 145 

i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta, Jo-
sep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt, María José García Cuevas, 
diputada, Pere Calbó i Roca, diputat, Alicia Alegret 
Martí, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Do-
lors López Aguilar, diputada, M. Dolors Montserrat i 
Culleré, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Jo-
sé Antonio Coto Roquet, diputat, Sergio García Pérez, 
diputat, Rafael López i Rueda, diputat, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Juan Milián Querol, diputat, Manuel 
Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat, Sergio Santamaria San-
tigosa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
168.2 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
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posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat al desembre del 2013 va 
arribar a un acord amb diverses formacions polítiques 
segons el qual es convocaria per al 9 de novembre de 
2014 una consulta popular no referendaria per a de-
cidir el futur polític de Catalunya, expressió emprada 
eufemísticament per referir-se a un referèndum d’auto-
determinació.

Des d’un inici, tant el Govern com les formacions po-
lítiques que li donen suport, sabien que la celebració 
d’aquesta consulta popular no referendaria no troba 
empara legal per superar amb escreix el marc constitu-
cional i competencial de la Generalitat de Catalunya.

Per poder fer aquesta consulta popular el Govern va 
incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 
2014 una dotació pressupostària de cinc milions d’eu-
ros. Dotació però, que tal i com va afirmar la vicepre-
sidenta del Govern seria «ampliable fins on sigui ne-
cessari per tal d’assegurar el bon funcionament d’una 
consulta amb totes les garanties».

El president de la Generalitat a través del Decret 
129/2014, de 27 de setembre, va convocar la dita con-
sulta, i el Govern va posar en marxa l’organització de 
la mateixa amb la celebració de diversos convenis en-
tre el Departament de Governació i Relacions Insti-
tucional i diverses entitats públiques. Tot i que fins al 
mateix moment de la convocatòria no es van subscriu-
re aquests convenis és públic i notori que molt abans 
del 27 de setembre de 2014 el Govern va posar en mar-
xa la preparació de la consulta popular, i que per tant 
va realitzar despesa tot i mancar l’habilitació legal per 
fer-ho.

El Tribunal Constitucional, davant la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat promogut pel President 
del Govern d’Espanya, va suspendre la vigència del 
decret de convocatòria de la consulta i va insta al Go-
vern de la Generalitat a suspendre tot acte encaminat a 
la seva organització.

Davant la impossibilitat de celebrar la consulta convo-
cada i amb la clara voluntat de vulnerar la suspensió 
acordada pel Tribunal Constitucional, el president de 
la Generalitat va anunciar que el Govern de la Gene-
ralitat realitzaria un procés participatiu el mateix 9 de 
novembre.

Donat que el procés participatiu tenia la mateixa fina-
litat i objecte que la consulta suspesa, per això també  
va ésser suspès pel Tribunal Constitucional, el Govern va  
utilitzar tot els preparatius ja que estaven en marxa per 
a la consulta (urnes, paperetes, espais públics, mitjans 
informàtics, etc.).

A diferència del que ha fet amb els resultat del pro-
cés participatiu, que s’han donat a conèixer, el Govern 

amb una intencionada voluntat de no informar i no ser 
transparent, amaga el cost real que ha representat per 
als catalans la organització i celebració del procés par-
ticipatiu (també de la consulta popular).

La dotació pressupostària inicialment prevista per a 
una consulta popular no referendària s’ha acabat des-
tinant per a un procés participatiu, però es desconeix 
en primer lloc la legalitat de la despesa i en segon lloc 
fins a quin punt s’ha ampliat els cinc milions inicial-
ment previst.

Tots els catalans han contribuïts a la organització i ce-
lebració d’un procés participatiu il·legal i per això te-
nen dret a saber com el Govern s’ha gastat els seus 
impostos i sobretot saber la legalitat de la despesa rea-
litzada.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la 
següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura 
de Comptes fiscalitzar, de conformitat amb el que dis-
posa la Llei 18/2010, les operacions i despeses deriva-
des de l’organització i execució dels actes del procés 
participatiu celebrat pel Govern de la Generalitat el  
9 de novembre de 2014, i a elaborar-ne un informe.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2015

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra; 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José Gar-
cía Cuevas, Eva García Rodríguez, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Ra-
fael López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta, Sergio García Pérez, diputats, del GP del PP

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2015 al 18.02.2015).
Finiment del termini: 19.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de reestructuració del 
deute a escala europea
Tram. 302-00241/10

Esmenes presentades
Reg. 103915 i 103941 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 103915)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política de reestructuració del 
deute a escala europea (tram. 302-00241/10).

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que, tal com està fent el Banc Central Europeu, es por-
ti a terme una política monetària expansiva que per-
meti mantenir els tipus d’interès baixos i que, junta-
ment amb les iniciatives que s’estan portant a terme, 
permeti el refinançament de deute per tal de facilitar la 
reactivació de l’economia i la preservació de l’estat del 
benestar. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya 
insta al Govern a traslladar al Govern espanyol que 
transmeti aquesta posició a les institucions europees.»

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 103941)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes  
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de reestructuració del deute a escala eu-
ropea (tram. 302-00241/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1

1. Insta el Consell Europeu, a la Comissió Europea, 
i a la Presidència de torn del Consell a convocar una 
conferència Europea sobre el Deute per tal de procedir 
a una auditoria i avaluació del nivell d’endeutament pú-
blic i privat en el conjunt de la UE i procedir a l’aprova-
ció d’un programa europeu de reestructuració discussió 
i en el seu cas aprovació d’un programa de flexibilitza-
ció dels terminis de pagament del deute.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les escoles bressol
Tram. 302-00242/10

Esmenes presentades
Reg. 103423, 103856, 103919 i 103924 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103423)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per  
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les escoles bressol (tram. 302-00242/10).

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

Del punt 1

1. Remarcar el caràcter d’etapa educativa de les llars 
d’infants dels serveis d’atenció a la primera infància, 
en un marc global de polítiques públiques d’infància 
i família plenament integrades i a fer front al mante-
niment de l’actual xarxa pública de llars d’infants mu-
nicipals atenent a la seva responsabilitat legal i insti-
tucional.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 12

12. Aportar una dotació econòmica suficient per a les 
beques menjador amb l’objectiu d’assolir la garantia 
alimentària per a tots els nens i nenes de les escoles 
bressol i fixar un termini de pagament de les beques 
per part de la Generalitat de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 13

13. Promocionar un segon pla de creació d’escoles 
bressol públiques amb el manteniment dels recursos 
destinats al mòdul de construcció.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 14

14. Establir uns criteris mínims funcionals i de quali-
tat per a totes les escoles bressol de la xarxa pública, 
evitant l’augment de ràtios i la disminució del nombre 
d’educadors i educadores.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 15

15. Assegurar les mateixes condicions de treball a tots 
i a totes els i les professionals de les escoles bressol de 
titularitat pública.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 16

16. Incrementar la dotació de LICS i professorat de su-
port per a l’ensenyament en català fins a cobrir les ne-
cessitats reals de les escoles bressol de la xarxa de ti-
tularitat pública.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 103856)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 
302-00242/10).

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

De refosa dels punts 1 i 4

1. Elaborar una nova proposta de coresponsabilització 
de costos i de sosteniment i de places per a infants de 
zero a tres anys en llars d’infants de titularitat munici-
pal per al curs 2015-2016 que inclogui el compliment 
de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat, i la Llei d’educació de Catalunya, 
el principi de suficiència financera, l’equilibri territo-
rial i la dificultat específica dels municipis en zones ru-
rals i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 
Aquesta proposta se sotmetrà a debat i acord a la Co-
missió Mixta del Departament d’Ensenyament amb els 
representants municipalistes.

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

De refosa dels punts 6 i 9

4. Estudiar i acordar a la Comissió Mixta del Depar-
tament d’Ensenyament amb els representants munici-
palistes, si escau, la proposta d’establir els preus de 
les llars d’infants en funció de la renda de les famílies 
i la tarifació social a les llars d’infants, amb respecte, 
en qualsevol cas, al principi d’autonomia local. Dotar 
per al 2015 una partida extraordinària de 3 M€ d’ajuts 
a les despeses de menjador a les llars d’infants públi-
ques, que s’assignarà d’acord amb els criteris fixats 
per a les beques de menjador ordinàries, a fi d’afavorir 
el suport a l’escolarització i fer front a les situacions de 
privació alimentària dels infants de 0 a 3 anys.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 103919)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 302-
00242/10).

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

Del punt 7

«7. Presentar en els propers tres mesos un informe 
d’avaluació de l’assoliment dels objectius del mapa vi-
gent de llars d’infants de Catalunya i dels canvis desa-
gregats en la demanda d’aquest servei i exposar en el 
marc de la comissió mixta la proposta d’un nou mapa de 
centres d’educació infantil per al període 2015-2020.»

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

Del punt 9

«9. Estudiar i acordar en el marc de la comissió mixta 
la proposta d’establir els preus de les llars d’infants en 
funció de la renda de les famílies i la tarifació social 
a les llars d’infants, amb respecte, en qualsevol cas, al 
principi d’autonomia local.»

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 103924)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sán-
chez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol (tram. 
302-00242/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 12

«12. Presentar, en el termini de tres mesos, un pla de 
concertació de places a llars d’infants d’iniciativa pri-

vada i social, amb l’objectiu d’augmentar en tres anys 
un 40% el nombre de places 0-3 finançades per l’admi-
nistració, ja siguin públiques o concertades.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 13

«13. Impulsar l’obertura de llars d’infants en entorns 
laborals densos mitjançant la signatura de convenis 
entre la Generalitat i les empreses que apostin per 
aquest model, garantint sempre la qualitat educativa 
per als infants.» 

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Fernando Sánchez Costa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans materials i personals 
de l’Administració de justícia
Tram. 302-00243/10

Esmenes presentades
Reg. 103422, 103857, 103917, 103921 i 

103923 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103422)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mit-
jans materials i personals de l’Administració de justí-
cia (tram. 302-00243/10).

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

D’un nou apartat 6, que resta redactat de la manera 
següent: 

«6.1. Dotar de forma efectiva les places de personal 
auxiliar que estan vacants als conjunts dels òrgans ju-
dicials de Catalunya i promoure la implantació dels 
serveis comuns generals per tal de optimitzar l’orga-
nització dels recursos públics i millorar els actes de co-
municació de l’administració de justícia.
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6.2. Recuperar el personal de reforços acordats al seu 
dia per la jurisdicció mercantil i per d’altres òrgans 
judicials arreu de Catalunya, que inicialment es van 
suprimit com a mesura extraordinària de caire conjun-
tural.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 7, que resta redactat de la manera 
següent: 

«7.1. Posar en funcionament les unitats de valoració 
forense integral que preveu la Disposició addicional 
segona de la Llei 1/04 de mesures integrals contra la 
violència de gènere.

7.2. Posar en funcionament els programes específics de 
formació del personal de l’Administració de Justícia i 
de la Fiscalia a Catalunya per a garantir la capacita-
ció d’aquests òrgans que intervinguin en els processos 
judicials relacionats amb la violència masclista (com 
diu l’article 19 de la Llei 5/2008) així com del personal 
de l’Oficina Judicial.

7.3. Adoptar les mesures de reforma i adaptació de les 
dependència judicials necessàries per preservar i ga-
rantir la intimitat de les víctimes de violències masclis-
tes i per a disposar d’espais i serveis especialitats per 
atendre a dones amb diversitat funcional.

7.4. Ampliar i descentralitzar les Oficines d’Atenció a 
les Víctimes.»

Palau del Parlament, 27 de gener de 2015

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 103857)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els mitjans materials i personals de l’Administració de 
justícia (tram. 302-00243/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 6. Nova redacció

«6. Realitzar totes les gestions necessàries, tant dins 
les competències pròpies com davant el Govern de 
l’Estat i el Consell General del Poder Judicial, pel re-

forç urgent dels mitjans materials i personals en la ju-
risdicció social a Catalunya, així com pels jutjats de 
violència contra la dona.»

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 103917)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els mitjans materials i personals 
de l’Administració de justícia (tram. 302-00243/10).

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

Del punt 1

«1. Elaborar un estudi detallat en col·laboració amb el 
TSJC, de les necessitats materials i de personal dels 
jutjats d’instrucció on s’estiguin tramitant causes de 
corrupció política i econòmica, amb l’objectiu de de-
tectar les necessitats de reforç i de suport de tècnics, 
atesa la complexitat dels mateixos, en el termini de 
tres mesos.»

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

Del punt 2

«2. Un cop detectades les necessitats, i en consonància 
amb aquest estudi, implementar immediatament un 
Pla de dotació de recursos materials i humans amb una 
aportació econòmica extraordinària per a aquests jut-
jats d’instrucció, com a mostra clara de la voluntat de 
lluita decidida i eficient contra la corrupció.»

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

Del punt 3

«3. Fer les gestions necessàries, en coordinació amb el 
TSJC, el CGPJ i el Ministeri de Justícia, per a assolir 
la dotació de mitjans materials, tècnics i humans ne-
cessaris per a l’execució d’aquest Pla.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Dotar de mitjans suficients per a la implantació de 
la nova oficina judicial, i possibilitar que aquesta im-
plantació no impliqui un detriment dels salaris i com-
plements dels funcionaris que presten els diferents ser-
veis de l’oficina judicial (Serveis Comuns, Execució i 
Violència Domèstica).»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Establir uns incentius suficients per tal de cobrir 
els llocs de treball singularitzats, com són el de res-
ponsables del serveis d’execució, servei comú general 
i registre civil de l’oficina judicial de Cornellà de Llo-
bregat o de qualsevol altre partit judicial que estigui 
desplegat.»

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 103921)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els mitjans materials 
i personals de l’Administració de justícia (tram. 302-
00243/10).

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

Del punt 1

«1. Elaborar un estudi detallat, en coordinació amb el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de les ne-
cessitats materials i de personal dels jutjats d’instruc-
ció on s’estiguin tramitant causes de corrupció política 
i econòmica, amb l’objectiu de detectar les necessitats 
de reforç i de suport de tècnics, atesa la complexitat 
dels mateixos, en el termini d’un mes.»

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

Del punt 2

«2. Un cop detectades les necessitats, i en consonàn-
cia amb aquest estudi, implementar, en el termini de 
dos mesos, un Pla de dotació de recursos materials i 
humans amb una aportació econòmica extraordinària 
per a aquests jutjats d’instrucció, com a mostra clara 
de la voluntat de lluita decidida i eficient contra la cor-
rupció.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«Donar compliment a la Resolució 323/X sobre l’orien-
tació política general del Govern i la Resolució 689/X 
del Parlament de Catalunya, i realitzar les gestions ne-
cessàries per crear el Consell de Justícia de Catalunya 
com a òrgan de suport i assessorament del Govern de 
la Generalitat, que ha d’ésser integrat per una presi-
dència i nou membres vocals, juristes de prestigi, amb 
unes funcions emmarcades en l’actual Estatut, i dins 
l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, 
com a instrument de millora del funcionament de la 
justícia catalana i com a estructura indispensable per 
a una transició nacional.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya rebutja l’expedient dis-
ciplinari obert al magistrat Santiago Vidal com a re-
presàlia per la seva participació en treballs acadèmics 
d’un possible procés constituent a Catalunya i es fa 
ressò de la voluntat d’una àmplia majoria de la socie-
tat catalana per tal de requerir al Consejo General del 
Poder Judicial que arxivi l’expedient disciplinari po-
sant en valor el dret a la llibertat ideològica i d’expres-
sió del magistrat Santiago Vidal.»

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 103923)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els mitjans materials 
i personals de l’Administració de justícia (tram. 302-
00243/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 6

«6. Incrementar la dotació dels recursos materials i 
humans al Jutjat de Violència contra la Dona i el Jut-
jat Mercantil, ambdós de Girona, per tal de posar fi 
als endarreriments que pateixen en els senyalaments 
de les vistes orals.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 7

«7. Donar compliment a la Resolució 869/X del Par-
lament de Catalunya i mantenir la presència diària de 
tres membres de personal mèdic i tres membres de per-
sonal d’infermeria a jornada completa als centres edu-
catius i d’internament terapèutic Can Llupià, L’Alzina 
i El Segre.»

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Sergio Santa-
maría Santigosa, diputat, del GP del PPC  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’amenaça gihadista
Tram. 302-00244/10

Esmenes presentades
Reg. 103858, 103909, 103916 i 103920 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 103858)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-

ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’amenaça gihadista (tram. 302-00244/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 2 bis. Nova redacció

«2 bis. El Parlament de Catalunya mostra la seva pre-
ocupació per l’auge de l’antisemitisme i la islamofò-
bia a Europa, entre d’altres formes de xenofòbia i es-
tigmatització de col·lectius com el gitano, i condemna 
els atacs contra llocs de reunió o culte de la comunitat 
musulmana francesa que s’han produït amb posterio-
ritat als atemptats gihadistes de França, així com els 
atacs i vandalisme contra llocs de reunió o de culte de 
la comunitat jueva francesa que s’han produït al llarg 
dels darrers anys.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació de l’apartat a del punt 3

«3. a) Treballar conjuntament i de forma coordinada 
amb el Govern de l’Estat per millorar els recursos ma-
terials i personals, així com la preparació, de les uni-
tats dedicades a combatre el terrorisme, amb especial 
atenció a la comprensió de l’origen, causes i formes de 
finançament, captació, organització i actuació del ter-
rorisme gihadista. Treballar també en la millora dels 
recursos materials i personals dels òrgans judicials 
encarregats d’instruir i enjudiciar les causes seguides 
contra persones acusades de pertànyer a organitza-
cions terroristes o d’actes de terrorisme.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Modificació de part de l’apartat d del punt 3

«3. d) Impulsar programes educatius i socials que per-
metin una integració i una igualtat d’oportunitats real 
i efectiva de tots els ciutadans; i programes d’inserció 
laboral que garanteixi un desenvolupament personal, 
familiar i social que contribueixi a prevenir aquests in-
tents de captació gihadista.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Modificació de part de l’apartat e del punt 3

3. e) Impulsar un protocol d’actuació a les presons ca-
talanes en coordinació amb el Pla Estratègic Nacional 
de Lluita contra la Radicalització Violenta que recolli-
rà un programa d’intervenció amb interns islamistes 
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en els centres penitenciaris que contribueixi a prevenir 
la radicalització d’aquests interns.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103909)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’amena-
ça gihadista (tram. 302-00244/10).

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

Dels apartats 1 i 2 que quedarien redactats de la ma-
nera següent:

«1. El Parlament de Catalunya, davant dels recents 
atemptats terroristes succeïts a França i les interven-
cions antiterroristes a Bèlgica i Grècia, manifesta la se-
va condemna més enèrgica davant d’aquesta barbàrie i 
expressa la seva solidaritat amb el poble francès.

2. El Parlament de Catalunya, davant d’aquests atemp-
tats terroristes, reafirma la seva defensa del nostre sis-
tema democràtic i de dret i l’exercici de les llibertats i 
drets dels seus ciutadans amb respecte als drets i lliber-
tats dels altres.

1. El Parlament reitera el seu suport a la Declaració 
institucional llegida durant el Ple del passat dia 22 de 
gener que deia literalment el següent: 

El Parlament de Catalunya rebutja els atemptats per-
petrats a París els dies 7, 8 i 9 de gener de 2015 a la 
seu del setmanari Charlie Hebdo i en un supermercat 
kosher, i rebutja també tot atac a la vida humana, als 
drets individuals i col·lectius i a la lliure expressió, re-
ligió o ideologia.

El Parlament de Catalunya s’oposa a qualsevol estra-
tègia de fracturar la societat i de confrontar les perso-
nes per raons d’ètnia o religió, per això rebutja de ple 
l’objectiu últim dels atacs comesos a París, així com 
qualsevol atac contra símbols i persones innocents de 
religió musulmana.

El Parlament de Catalunya considera irrenunciables 
els valors democràtics de la llibertat d’expressió i de la 

llibertat de pensament i de religió, però sobretot con-
sidera irrenunciables el dret a la vida i el valor de la 
convivència per sobre de les diferències, per aquest 
motiu se solidaritza amb la societat francesa i amb tots 
els països que pateixen de prop el terrorisme.

El Parlament de Catalunya vol expressar així la seva 
solidaritat i la del poble de Catalunya amb les víctimes 
d’aquests atemptats i amb llurs famílies i companys.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. El Parlament expressa la seva oposició al pacte 
PP-PSOE anomenat Acord contra el terrorisme giha-
dista, que inclou la reforma del Codi Penal, ja que su-
posa una limitació de les llibertats cíviques i compor-
ta l’acceptació de la cadena perpètua, anomenada ara 
presó permanent revisable, que el Parlament conside-
ra contrària a la Constitució de 1978.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5

«5. El Parlament insta el Govern a que plantegi al Go-
vern de l’Estat: 

5.1. La necessitat de prioritzar una política d’entesa 
amb els països àrabs, de superació pacífica dels con-
flictes evitant errors dramàtics com el suport de l’Estat 
espanyol a la guerra de l’Iraq, i de reconeixement de 
Palestina com estat independent.

5.2. La necessitat d’impulsar polítiques socials que fa-
cilitin la incorporació de tothom a la societat on viu, 
evitant la creació de bosses d’exclusió social en deter-
minades zones de les grans ciutats i fomentant el res-
pecte a la cultura, els costums i les creences de tothom.

5.3. La necessitat de què el Cos de Mossos d’esquadra 
pugui formar part directament de tots els organismes 
de coordinació policials de nivell europeu o interna-
cional, atès que és una policia amb plenes competèn-
cies per lluitar contra el terrorisme.

5.4. L’oposició a canvis legislatius que puguin suposar 
una reducció dels drets i les llibertats de la ciutadania.

5.5. L’oposició a qualsevol mesura que impliqui que el 
Cos de Mossos d’esquadra pugui passar a dependre ni 
que sigui de forma puntual del Ministeri de l’Inte rior 
en situacions d’emergència antiterrorista, ja que la co-
ordinació entre els diversos cossos policials no pot im-
plicar en cap cas la disminució de les competències de 
la Generalitat en matèria de seguretat pública.
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5.6. La necessitat del cessament immediat de la ven-
da d’armes a estats en conflicte o que no respecten els 
drets democràtics.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 6

«6. El Parlament sol·licita al Govern de la Generalitat 
i al Govern de l’Estat la immediata convocatòria d’una 
reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, presidi-
da pel President de la Generalitat, per a definir el marc 
de coordinació entre el Cos dels Mossos d’esquadra, 
els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i les policies 
locals, pel que fa a la lluita antiterrorista.»

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 103916)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’amenaça gihadista (tram. 302-
00244/10).

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

Del punt 3.a

«3 a) Continuar treballant conjuntament i de forma 
coordinada amb el Govern d’Espanya per millorar 
l’actual legislació, tant a nivell de les Corts Generals 
com del Parlament de Catalunya. La finalitat és donar 
una resposta més eficaç davant de l’amenaça gihadista 
i garantir que el poder judicial i els cossos i forces de 
seguretat disposen d’eines eficaces i suficients.»

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

Del punt 3.b

«3 b) En el marc del règim competencial establert 
per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei Or-
gànica de Forces i Cossos de Seguretat, continuar la 
col·laboració entre els diferents cossos i forces de se-
guretat –Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos 

d’Esquadra i Policies Locals– per tal de minimitzar 
l’amenaça gihadista a Catalunya i a la resta d’Espa-
nya.»

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

Del punt 3.c

«3 c) Continuar garantint que els agents dels Mossos 
d’Esquadra tenen un coneixement directe de l’amena-
ça gihadista a Catalunya i de les mesures d’autoprotec-
ció que han d’adoptar; que les unitats de seguretat ciu-
tadana que realitzen actuacions preventives contra el 
terrorisme gihadista tinguin la formació i els mitjans 
necessaris; seguir implementant la diagnosi i un el pla 
d’actuació de seguretat i autoprotecció per garantir les 
adequades mesures de seguretat de les dependències 
policials.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.d

«3 d) Continuar treballant per a una integració i una 
igualtat d’oportunitats real i efectiva de tots els ciuta-
dans; per tal de garantir un desenvolupament perso-
nal, familiar i social que rebutgi aquests intents de 
captació gihadista.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.e

«3 e) Impulsar, si s’escau, un protocol d’actuació a les 
presons catalanes en coordinació amb el Pla Estratègic 
Nacional de Lluita contra la Radicalització Violenta 
que recollirà un programa d’intervenció amb interns 
islamistes en els centres penitenciaris que impossibili-
ti la radicalització d’aquests interns.»

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 103920)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
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la interpel·lació al Govern sobre l’amenaça gihadista 
(tram. 302-00244/10).

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya, davant dels recents 
atemptats terroristes succeïts a França i les interven-
cions antiterroristes a Bèlgica i Grècia, reitera la de-
claració institucional aprovada en el Ple de 22 de ge-
ner, manifesta la seva condemna més enèrgica davant 
d’aquesta barbàrie i expressa la seva solidaritat amb el 
poble francès, i especialment amb la comunitat jueva i 
la comunitat musulmana.»

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

Al punt 3.a

«3. El Parlament de Catalunya, davant de l’amenaça 
del terrorisme gihadista, insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

a) Treballar conjuntament i de forma coordinada amb 
el Govern d’Espanya per millorar l’actual legislació, 
tant a nivell de les Corts Generals com del Parlament 
de Catalunya. La finalitat és donar una resposta més 
eficaç davant de l’amenaça gihadista i garantir que el 
poder judicial i els cossos i forces de seguretat dis-
posen d’eines eficaces i suficients, reforçant el cos de 
Mossos d’Esquadra com a policia de referència i inte-
gral a Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 3.e

«e) Impulsar un protocol d’actuació a les presons ca-
talanes en coordinació amb el Pla Estratègic Nacional 
de Lluita contra la Radicalització Violenta que recolli-
rà un programa d’intervenció amb interns islamistes 
en els centres penitenciaris que impossibiliti la radica-
lització d’aquests interns, amb ple respecte al dret a la 
intimitat de les persones i a la voluntarietat del tracta-
ment penitenciari.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat al punt 3

«f) Requerir de forma urgent i immediata al Ministeri 
d’Interior per tal de garantir que els Mossos d’Esqua-
dra puguin participar directament en els grups de co-
ordinació i cooperació de la policia europea Europol i 

Interpol per tal d’afavorir la màxima eficàcia contra el 
terrorisme gihadista i la seva consideració institucio-
nal com a policia catalana.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya declara la seva solidari-
tat amb el Cos de Mossos d’Esquadra i la família de 
l’agent, Sr. Jordi Farré Gaston, que va perdre la vida 
en acte de servei el passat dia 1 de febrer, i agraeix els 
seus serveis que dignifiquen la policia catalana.»

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions per a desplegar la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 302-00245/10

Esmenes presentades
Reg. 103910, 103914 i 103943 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103910)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per  
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern (tram. 302-00245/10).

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

A l’apartat II

«II. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
una «Comissió de la Transparència» amb els munici-
pis el món local a fi de coordinar els plans de formació 
i l’articulació dels mecanismes d’aplicació progressiva 
de la llei de transparència, la connexió amb el Portal de 
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Transparència, així com les garanties de dret d’accés, 
facilitant les formes de cooperació necessàries, i l’adap-
tació dels indicadors i dels recursos.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova lletra i a l’apartat X 

«i) Que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural faci pública la rela-
ció dels boscos singulars que hi ha a Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova lletra j a l’apartat X 

«j) En l’àmbit del Departament de Salut, es publiquin 
tots els contractes programa del Servei Català de la 
Salut amb els centres del SlSCAT, i tots els convenis i 
contractes del CatSalut amb qualsevol proveïdor sani-
tari i entre els diferents operadors.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’una nova lletra k a l’apartat X 

«k) S’obligui a publicar les dades de tots els departa-
ments, quant a impacte de les polítiques públiques en 
la població, segregada per sexes.» 

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat XI 

«XI. El Parlament de Catalunya insta els grups parla-
mentaris i la Mesa del Parlament a posar-se d’acord, 
el més aviat possible, per tal de donar compliment a la 
disposició addicional cinquena sobre el règim especí-
fic del Parlament de Catalunya i iniciï els treballs de 
modificació del Reglament del Parlament i de les se-
ves normes de règim i govern interiors que siguin ne-
cessàries per a complir els requeriments establerts per 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, d’acord 
amb el principi d’autonomia parlamentària que li re-
coneix l’article 58.1 de l’Estatut d’Autonomia.» 

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat XII 

«XII. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a dissenyar, implementar i desplegar 
quan s’aprovi la llei una campanya de difusió que in-
formi els i les ciutadanes de Catalunya respecte dels 
nous drets que adquiriran un cop estigui vigent la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.» 

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat XIII 

«XIII. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a comprometre’s, d’acord amb el que es-
tableix el Capítol II sobre el Dret a una bona adminis-
tració i a uns serveis públics de qualitat, a prendre les 
següents mesures: 

a) Garantir el compliment de totes propostes de resolu-
ció que hagin estat acordades i aprovades a les Comis-
sions executives del Parlament de Catalunya.

b) Donar compliment a la resolució aprovada pel Par-
lament de Catalunya i personar-se en tots aquells ca-
sos de corrupció que hagin lesionat els interessos de la 
Generalitat de Catalunya, inclòs el cas ITV.

c) Elaborar, aplicar i fer públic, en consens amb els 
agents sindicals, un protocol de protecció als alerta-
dors amb l’objectiu de protegir els treballadors públics.

d) Acordarà abans de l’entrada en vigor de la Llei 
amb els ens locals les fórmules més adequades, tenint 
en compte la realitat de cada administració local, per 
complir les obligacions de transparència d’acord amb 
el que estableix l’article 3.3.

e) Concretar, abans de l’entrada en vigor de la Llei  
i de forma consensuada amb el món local, el programa 
de suport a les entitats locals, especialment a les que 
disposin de menys recursos i capacitat tècnica i ope-
rativa fixant el suport econòmic i financer i l’assesso-
rament tecnològic i jurídic d’acord amb l’article 94.1 
de la Llei.» 
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8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat XIV 

«XIV. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Per respecte a les funcions de control del Parlament 
i en aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre 
de transparència, accés a la informació i bon govern, 
complir les mocions aprovades i lliurar la documen-
tació sol·licitada pels grups parlamentaris en temps i 
forma, com la còpia del contracte d’opció de compra 
dels terrenys del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de 
Vilaseca i Salou signat entre l’Incasòl i Lumine (Cai-
xaBank). Informació sol·licitada l’11 de desembre de 
2014, refrendada en el punt a de la Moció 170/X apro-
vada en sessió plenària el 22 de gener de 2015.»

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 103914)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les accions per a desplegar la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (tram. 302-
00245/10).

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
un marc estable de coordinació amb els ens locals per 
al desenvolupament i aplicació de la Llei de Transpa-
rència en el seu àmbit competencial.»

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

Del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a modi-
ficar els criteris de publicació en relació a percepcions 
de dietes i indemnitzacions a l’actual Portal de Trans-
parència, fent constar a més del nom de la persona i 

l’òrgan que representa, la identificació del càrrec públic 
o privat que ocupa, un llistat dels òrgans als quals os-
tenta algun càrrec de representació, l’import de les die-
tes que percep i les reunions celebrades a l’any.»

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

Del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elimi-
nar amb caràcter immediat la meritació dels drets de-
rivats de l’assistència a òrgans col·legiats per part d’òr-
gans superiors, d’alts càrrecs, eventuals i treballadors 
de l’Administració de la Generalitat i del seu sector pú-
blic.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. El Parlament de Catalunya es compromet a desig-
nar els membres de la Comissió de Garantia de Dret 
d’Accés a la Informació Pública dins del termini legal-
ment previst, per tal que puguin participar en l’elabo-
ració del reglament d’organització i funcionament en 
garantia de la seva independència orgànica i funcio-
nal.» 

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela-
borar el reglament que ha de regular la classificació de 
les persones i les organitzacions que s’han d’inscriu-
re en el Registre de grups d’interès, la informació re-
querida als declarants, el contingut detallat del codi de 
conducta i el procediment d’investigació i tramitació 
de les denúncies.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. El Parlament de Catalunya insta el Departament  
de Justícia a preparar la regulació de publicitat activa de  
fundacions i associacions, en un termini de 4 mesos 
per tal que el Parlament pugui oferir les seves recoma-
nacions abans de la seva entrada en vigor.»
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’enunciat del punt 10

«10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acor-
dar les següents mesures de transparència dels diver-
sos departaments:»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10.a

«a) S’obligui al ple compliment de l’article 9.2 de la llei 
d’incompatibilitats d’alts càrrecs on determina com a  
criteri preferent que un alt càrrec no pot pertànyer  
a més de dos consells d’administració o òrgans de go-
vern.»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10.b

«b) Es fomenti la delegació en l’assistència dels consells 
d’administració a funcionaris, subdirectors generals o 
caps de servei, especialitzats en l’àmbit de referència 
de l’entitat.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10.c

«c) Donar publicitat, per mitjà del portal web
<http://transparencia.gencat.cat/>, a les dades que 
permetin analitzar l’evolució de les situacions de po-
bresa i exclusió; totes aquestes, amb desagregació mu-
nicipal, xifres absolutes i relatives i especificant les pe-
ticions, les denegacions i el motiu d’aquestes (beques 
de menjador i renda mínima d’inserció). I, igualment, 
les dades sobre desnonaments i talls del subministra-
ment energètic i d’aigua.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10.d

«d) Continuar publicant periòdicament al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya totes les concessi-
ons i/o denegacions de concerts educatius així com la 
publicació als pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya de la quantia global dels fons públics destinat al 
sosteniment dels centres privats concertats i l’import 
del mòduls econòmics dels concerts educatius.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10.f

«f) En l’àmbit del departament de territori i sosteni-
bilitat es requereixi normativament a totes les perso-
nes jurídiques propietàries d’habitatges desocupats 
la ubicació dels mateixos, tal i com està previst, quan 
s’aprovi l’avantprojecte de llei de l’impost dels habitat-
ges buits.» 

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10.h

«h) En l’àmbit del Departament de Justícia es publiquin 
la llista d’interins pendents d’assignació de lloc de tre-
ball per ordre cronològic i els criteris d’assignació per 
mèrits que orienten les designacions tant als Jutjats com 
als equipaments penitenciaris i de justícia juvenil.»

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 103943)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les accions per a desplegar la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (tram. 302-
00245/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt III

III. El Parlament de Catalunya insta el Govern a realit-
zar les actuacions necessàries perquè els partits polí-
tics, les associacions i fundacions vinculades, les orga-
nitzacions sindicals i empresarials, totes les empreses i 
els ens adscrits i vinculats al sector públic, i les entitats 
privades afectades per la llei de transparència adoptin 
els instruments necessaris per tal de dissenyar i do-
nar el compliment de la llei amb total garanties, espe-
cialment pel que fa a la gestió econòmica, comprable 
i patrimonial.

http://transparencia.gencat.cat/
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt IV

IV. El Parlament de Catalunya insta el Govern a modi-
ficar els criteris de publicació en relació a percepcions 
de dietes i indemnitzacions a l’actual Portal de Trans-
parència, fent constar a més del nom de la persona i 
l’òrgan que representa, la identificació del càrrec pú-
blic o privat que ocupa, un llistat dels òrgans als quals 
ostenta algun càrrec de representació, l’import de les 
dietes que percep i les reunions celebrades a l’any, i 
a garantir que totes les dades que es fan constar en 
relació a les retribucions, per qualsevol concepte, re-
uneixen els requisits de veracitat i corresponen a les 
realment percebudes.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt VI

VI. El Parlament de Catalunya es compromet a desig-
nar en el termini màxim de trenta dies els tres mem-
bres de la Comissió de Garantia de Dret d’Accés a la 
Informació Publica, i que per tal d’evitar la seva poli-
tització, han de ser elegits entre experts de reconegut 
prestigi amb més de deu anys d’experiència professio-
nal que no han d’haver militat en cap partit, ni ostentat 
cap càrrec públic de designació política per tal que pu-
guin contribuir a la redacció del reglament d’organit-
zació i funcionament en garantia de la seva indepen-
dència orgànica i funcional.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

VIII bis. El Parlament de Catalunya es compromet a 
iniciar i aprovar en el termini de tres mesos les refor-
mes del Reglament del Parlament de Catalunya per tal 
de garantir els drets dels diputats a exercir les funcions 
de control al Govern amb les garanties necessàries per 
tal d’evitar dilacions interessades, la falta de resposta i 
actituds que fomenten la opacitat.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt X.a

X. El Parlament de Catalunya insta la Comissió Inter-
departamental per la transparència a acordar les se-
güents mesures de transparència deis diversos depar-
taments: 

a) S’obligui al ple compliment de l’article 9.2 de la llei 
d’incompatibilitats d’alts càrrecs on determina com a  
criteri preferent que un alt càrrec no pot pertànyer  
a més de dos consells d’administració o òrgans de go-
vern, així com també s’obligui a donar compliment 
immediat a les limitacions retributives establertes en 
l’apartat 2.2 de la disposició addicional vint-i-unena 
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, com ja 
es va aprovar a la Moció 171/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre les adjudicacions d’activitat i les retribu-
cions dels directius del sector sanitari.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou epígraf al punt X

X.i) En l’àmbit del Departament de Salut es publiquin 
la llista d’interins que, en aquests moments, estan pres-
tant serveis per l’Institut Català de la Salut (ICS), fent 
constar els temps de permanència en aquesta situació 
i els criteris i terminis en que es posarà fi a aquesta in-
terinitat, i que també es publiquin la llista de persones 
contractades i retribuïdes per l’ICS i per altres entitats 
del sector públic de salut que es troben en situació de 
comissió de serveis o d’adscripció funcional, fent cons-
tar el temps de permanència en aquesta situació, l’ens 
en el que es troben comissionats o adscrits i el motiu de 
la comissió o adscripció.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt

XI. El Parlament de Catalunya insta al Conseller de Sa-
lut a que emprengui totes les mesures adients, incloent  
l’actuació inspectora, per tal de valorar les possibles 
irregularitats en matèria de retribucions i incompati-
bilitats en que podrien estan incorrent alguns directius 
i professionals que presten serveis a l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona i que, alhora, tenen funcions 
directives i realitzen activitat assistencial addicional-
ment retribuïda per la entitat Barna Clínic. Per tal de 
donar compliment al compromís i a la normativa de 
transparència, s’insta al Departament de Salut a que 
faci publiques les condicions retributives en que es rea-
litzen o compatibilitzen aquestes activitats directives i 
assistencials i les persones que les duen a terme.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els principals reptes i oportuni-
tats que ofereixen les polítiques de la Unió 
Europea
Tram. 302-00246/10

Esmenes presentades
Reg. 103918 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 103918)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els principals reptes i oportuni-
tats que ofereixen les polítiques de la Unió Europea 
(tram. 302-00246/10).

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

Del punt 4

«4. Obrir vies de diàleg entre els eurodiputats cata-
lans i els responsables del Govern que tractin temes 
coincidents amb les comissions parlamentàries en què 
aquells estiguin adscrits.»

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

Del punt 6

«6. Millorar la participació catalana en els fons es-
tructurals de la Unió Europea mitjançant l’impuls a 
l’estratègia RIS3 i els seu desplegament territorial i 
sectorial, encarregant al Comitè de Direcció de la RIS-
3CAT vetllar perquè els plans que s’elaborin tinguin el 
nivell d’innovació adequat.»

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00028/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 48, 04.02.2015, DSPC-P 94

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de fe-
brer de 2015, ha estudiat el dictamen de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 
del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pel diputat Jordi Ciuraneta Riu 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, el Ple del Parla-
ment estableix la situació de compatibilitat del diputat 
Jordi Ciuraneta Riu.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

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

Declaració del Parlament de Catalunya de 
solidaritat amb el Cos de Mossos d’Esqua-
dra per la mort de dos agents en acte de 
servei
Tram. 401-00027/10

Lectura en el Ple
Sessió 48, 05.02.2015, DSPC-P 95

El Parlament de Catalunya expressa la seva solida-
ritat amb el Cos de Mossos d’Esquadra i amb les fa-
mílies de l’agent Antonio Camacho Bermúdez, mort en 
acte de servei el 31 de desembre de 2014, i del caporal 
Jorge Farré Gaston, mort en acte de servei el 31 de ge-
ner de 2015, i els agraeix el servei al país, que dignifica 
la policia catalana.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
713/X, sobre l’augment dels casos de vio-
lència masclista a Catalunya
Tram. 290-00642/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 103574 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

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 713/X, sobre l’aug-

ment dels casos de violència masclista a Catalunya 
(tram. 290-00642/10), us informo que la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista coordina les actuacions dels dife-
rents departaments de la Generalitat i els organismes 
relacionats amb la violència masclista, fomenta instru-
ments de col·laboració entre els diferents agents, vetlla 
pel compliment de les actuacions acordades i avalua 
les accions i proposa nous projectes a posar en fun-
cionament.

La violència masclista no es pot analitzar tenint en 
compte només el nombre de víctimes mortals. L’infor-
me que elabora el Gabinet d’anàlisi dels casos d’homi-
cidi per violència masclista, format per representants 
dels Departaments de Benestar Social i Família, Jus-
tícia, Ensenyament, Salut i Interior, mostra l’estabili-
tat de les dades d’homicidis per violència masclista a 
Catalunya en els darrers deu anys.

Les dades evolutives dels darrers sis anys són les se-
güents:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Víctimes mortals 10 15 12 12 4 14
Denúncies VM parella 14.097 12.858 13.325 13.081 12.398 12.926

* Font: Dades sobre violència masclista. Unitat de suport a l’atenció de víctimes.

Durant aquest primer trimestre d’enguany es posarà 
en funcionament, com a prova pilot, l’enquesta de re-
avaluació del risc en casos de violència masclista que 
permetrà, mitjançant un seguiment més llarg, modular 
i ajustar les mesures de protecció i de seguiment a les 
condicions variables de les víctimes. Aquest instru-
ment permetrà desenvolupar actuacions de seguiment 
més acurades i més ajustades i periòdicament se’n farà 
la reavaluació pertinent.

Barcelona, 29 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
788/X, sobre la creació d’una assemblea 
parlamentària de les Nacions Unides
Tram. 290-00706/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 103446 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 

la Resolució 788/X, sobre la creació d’una assem-
blea parlamentària de les Nacions Unides (tram. 290-
00706/10), us trameto, en annex, la informació faci-
litada per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Resolució 788/X, informem del se-
güent:

El director general d’Afers Multilaterals i Europeus, 
Sr. Manuel Manonelles, es va reunir el 14 de gener 
de 2015 amb el representant de la Campanya per a la 
creació d’una assemblea parlamentària de les Nacions 
Unides a l’Estat espanyol, el Sr. Joan Marc Simon, per 
tal de conèixer els mecanismes de suport a la crea-
ció d’aquesta assemblea, així com les iniciatives que 
aquesta campanya impulsa a nivell estatal, europeu i 
internacional.

Posteriorment, el secretari d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea, Sr. Roger Albinyana, i el director ge-
neral d’Afers Multilaterals i Europeus es reuniran el 
proper 30 de gener amb el Sr. Simon per concretar les 
possibles vies de suport.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari
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Control del compliment de la Resolució 
789/X, sobre les gestions amb el Govern de 
l’Estat per a instar el Govern de Moçambic 
a protegir els drets humans, amb especial 
atenció a la protecció dels drets de les do-
nes i les nenes
Tram. 290-00707/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 103413 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 789/X, sobre les gestions amb el Govern de 
l’Estat per a instar el Govern de Moçambic a protegir 
els drets humans, amb especial atenció a la protecció 
dels drets de les dones i les nenes (tram. 290-00707/10), 
us trameto, en annex, còpia de l’escrit que la directora 
general de Cooperació al Desenvolupament va trame-
tre al director general per al Magrib, Àfrica, Mediter-
rània i Pròxim Orient, del Ministeri d’Afers Exteriors 
i Cooperació el passat mes de desembre, on li donava 
trasllat del contingut de l’esmentada Resolució.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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

Control del compliment de la Resolució 
791/X, sobre la protecció dels pobles indíge-
nes i les comunitats afrodescendents i cam-
peroles de Colòmbia
Tram. 290-00709/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 103416 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 791/X, sobre la protecció dels pobles in-
dígenes i les comunitats afrodescendents i campero-
les de Colòmbia (tram. 290-00709/10), us trameto, en 
annex, còpia de l’escrit que el director general de Re-
lacions Exteriors va trametre al director general per a 
Iberoamèrica, del Ministeri d’Afers Exteriors i Coope-

ració el passat mes de desembre, on li donava trasllat 
del contingut de l’esmentada Resolució.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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

Control del compliment de la Resolució 
792/X, sobre l’abolició de les detencions ad-
ministratives a Israel i sobre la ratificació de 
l’Estatut de Roma pel Govern israelià
Tram. 290-00710/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 103418 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 792/X, sobre l’abolició de les detencions 
administratives a Israel i sobre la ratificació de l’Esta-
tut de Roma pel Govern israelià (tram. 290-00710/10), 
us trameto, en annex, còpia de l’escrit que el director 
general de Relacions Exteriors va trametre al director 
general per al Magrib, Àfrica, Mediterrània i Pròxim 
Orient, del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació el 
passat mes de novembre, on li donava trasllat del con-
tingut de l’esmentada Resolució.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

4.50.01. INFORMACIó 80

Control del compliment de la Resolució 
802/X, sobre el règim d’autorització ambien-
tal, la publicació telemàtica dels resultats i el 
control de les emissions dels ecoparcs
Tram. 290-00717/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 103567 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt a de la Resolució 802/X, so-
bre el règim d’autorització ambiental, la publicació te-
lemàtica dels resultats i el control de les emissions dels 
ecoparcs (tram. 290-00717/10), us informo del següent:

Les plantes de valorització de residus municipals no 
perillosos, amb una capacitat de tractament superior 
a 100.000 tones/any, han estat sotmeses a diferents 
règims d’intervenció ambiental atenent a les diverses 
normatives vigents en cada moment.

Així, la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la interven-
ció integral de l’administració ambiental, classificava 
aquestes instal·lacions en l’epígraf 10.7 de l’annex II.1 
i, per tant, restaven sotmeses al règim de llicència am-
biental, atorgada per l’ajuntament.

Actualment, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control d’activitats, que va entrar en vigor 
l’11 d’agost de 2010 derogant la Llei 3/1998, classifica 
aquesta activitat en l’epígraf 10.7 de l’annex I.2.b (acti-
vitats sotmeses a autorització ambiental de la Genera-
litat i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat 
de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental). 
Aquest canvi de règim va ser motivat per la voluntat 
del Govern i del Parlament de sotmetre aquest tipus 
d’activitat a la màxima intervenció ambiental, atenent 
els seus impactes.

La Llei 5/2013, d’11 de juny, per la qual es modifica la 
Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control inte-
grats de la contaminació i el Reial Decret 815/2013, de 
18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emis-
sions industrials, que incorporen a l’ordenament jurí-
dic de l’Estat la Directiva 2010/75/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les 
emissions industrials (prevenció i control integrats de 
la contaminació), inclou com a novetat aquesta acti-
vitat en l’epígraf 5.4 del seu annex 1 i estableix que 
l’òrgan competent els hi aplicarà les disposicions le-
gals, reglamentàries i administratives adoptades amb 
la normativa d’emissions industrials a partir del 7 de 
juliol de 2015.

Barcelona, 29 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
863/X, sobre la cobertura de la xarxa de ra-
diocomunicacions d’emergències i segure-
tat de Catalunya (xarxa Rescat)
Tram. 290-00776/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 103569 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

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 863/X, sobre la co-
bertura de la xarxa de radiocomunicacions d’emergèn-
cies i seguretat de Catalunya (xarxa Rescat) (número 
de tramitació 290-00776/10), us informo del següent:

La Xarxa Rescat és la xarxa de radiotelecomunicaci-
ons d’emergència i seguretat de Catalunya, propietat 
de la Generalitat de Catalunya, que aplega els cossos 
de seguretat i els gestors d’infraestructures de Catalu-
nya: Mossos d’Esquadra, Policies Locals, Bombers de 
la Generalitat, Bombers i Guàrdia Urbana de Barcelo-
na, Protecció Civil, Servei d’Emergències Mèdiques, 
Agents Rurals, Departament de Territori i Sostenibi-
litat, Agència Catalana de l’Aigua i Servei Català de 
Trànsit, entre d’altres.

El propòsit de la Xarxa Rescat és el de servir a tots i 
cadascun dels col·lectius implicats en la seguretat i les 
emergències, amb la finalitat de millorar el rendiment, 
l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos que treballen 
en aquest àmbit.

La xarxa cobreix el 97% del territori i el 99% de la po-
blació de cobertura de vehicle i el 90% del territori i 
el 97% de la població de cobertura d’emissora portàtil, 
amb un total de 227 estacions base (TBS) desplegades 
arreu amb l’objectiu de cobrir els requeriments de se-
guretat i la capacitat de resposta en situacions d’emer-
gència, tant en zones urbanes com rurals.

a) Cobertura actual de la xarxa:

Per raons de seguretat no es poden indicar les zones 
concretes, rurals i urbanes, on hi ha detectades defi-
ciències de cobertura, però estan perfectament identi-
ficades per anar-hi actuant.

En l’àmbit rural són zones principalment d’alta mun-
tanya, parcs naturals, orografies complexes i zones 
de difícil accés, zones on els usuaris principalment 
afectats són el Cos de Bombers i el d’Agents Rurals. 
Aquestes zones abasten un 3% del territori.

En l’àmbit urbà són zones que afecten principalment 
algunes parts de barris d’urbanització antiga i afec-
ten principalment a Mossos d’Esquadra i al Servei 
d’Emergències Mèdiques.



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

4.50.01. INFORMACIó 81

A banda d’aquestes zones concretes, també es poden 
presentar esporàdicament alguns problemes per co-
municar a causa d’interferències, habitualment produ-
ïdes per emissores de ràdio no legalitzades i que no 
compleixen les normatives.

b) Pla de treball:

El nivell de cobertura de la xarxa RESCAT s’ha anat 
millorant des del seus inicis gràcies al desplegament 
de noves estacions de ràdio i optimitzacions de xar-
xa. Des del Departament d’Interior, per tal de seguir 
millorant el nivell de cobertura en aquelles zones on 
cal, es treballa en dues línies d’actuació: la primera és 
la instal·lació de noves estacions repetidores i la millo-
ra de la infraestructura de xarxa; la segona línia és la 
renovació dels terminals més antics per models nous 
amb major potència i noves funcionalitats, que donen 
una millor resposta.

Tot i això, cal tenir en compte que les zones rurals po-
den presentar dificultats tècniques per poder instal·lar 
repetidors o ampliadors de cobertura, ja que no hi ha 
infraestructures de telecomunicacions existents per 
poder instal·lar aquests equips i en la majoria de les 
existents ja hi ha equipament instal·lat. Per donar solu-
ció en aquests punts es disposa d’una estació repetido-
ra embarcada en un vehicle que pot donar cobertura en 
qualsevol punt del territori en cas d’emergència.

Per altra banda, la dificultat que es presenta en les zo-
nes urbanes és la falta de freqüències per poder instal-
lar noves estacions repetidores. El Centre de Teleco-
municacions de la Generalitat de Catalunya (CTTI) 
ha gestionat diverses vegades al Ministeri d’Indústria, 
sense èxit, una ampliació de freqüències, però sempre 
ha estat denegada. Per donar solució en aquests punts 

es disposa de funcionalitats avançades en els termi-
nals de vehicle que permeten que aquests actuïn com a 
repetidors de senyal, reforçant les comunicacions pels 
terminals portàtils.

Per donar compliment al Pla de treball hi haurà inver-
sions anuals per a la renovació de xarxa, terminals i 
noves infraestructures durant un període de 10 anys. 
Per al 2015 hi ha prevista una inversió en renovació i 
ampliació de xarxa de 3 M€.

Entre 2014 i 2017 es renovaran el 75% dels repeti-
dors TETRA (TBS) i el 100% dels nuclis-commuta-
dors (DXT) de la xarxa.

El pla de millora i ampliació de xarxa per al primer 
semestre del 2015 consisteix en millorar les cobertu-
res de les zones de la ciutat de Lleida, Santpedor, Sant 
Cugat, Conesa, l’Escala, el Prat i ampliar la capacitat 
de xarxa als barris del Raval i de la Barceloneta a la 
ciutat de Barcelona.

c) Estat de les emissores i pla de renovació:

El Servei Integral de RESCAT posa a disposició de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) un servei 24 hores els 7 dies de la setmana per 
atendre les peticions d’usuaris i resoldre les incidènci-
es tant de la flota de terminals i aplicacions com de la 
xarxa. Aquest centre es denomina Centre d’Operaci-
ons RESCAT (COR) i forma part dels serveis de man-
teniment que dóna el CTTI dins del nou model TIC de 
RESCAT.

Dins del COR es disposa del servei Gestió d’incidènci-
es d’emissores i accessoris.

La volumetria del servei és:

Material 2011 2012 2013 2014* Total general

Reparacions d’accessoris 3.870 4.634 3.855 4.121 16.480
Reparacions de terminals portàtils 2.844 2.768 2.543 1.864 10.019
Reparacions de terminals fixes 132 140 145 133 550
Reparacions de terminals mòbils 1.578 1.402 1.725 1.533 6.238

Total general reparacions 8.424 8.944 8.268 7.651 33.287

* Dades fins octubre de 2014.

El temps mig de resolució d’una incidència en una 
emissora fixa és d’un dia laborable; el temps de resolu-
ció d’una incidència en una emissora mòbil és inferior 
a dos dies laborables en el 90% dels casos i el temps 
de resolució d’una incidència en una emissora portàtil 
és inferior a cinc dies laborables en el 90% dels casos.

Durant el 2014 s’ha contractat reparacions d’emissores 
portàtils i adquisició de material fungible, com són les 
fundes i les bateries, mitjançant el CTTI per un import 
de 300.000 €.

Les comissaries de la PG-ME disposen d’emissores 
de portàtils i d’emissores de vehicle per garantir les 

comunicacions internes i, en tot cas, l’Oficina RES-
CAT disposa d’emissores per substituir les que es pu-
guin avariar. També disposa d’un estoc d’emissores 
per Operacions Especials o necessitats addicionals de 
la PG-ME en dispositius especials. Actualment hi ha 
més de 280 emissores portàtils d’Operacions Espe-
cials en cessió a les diferents unitats de la PG-ME.

Durant l’any 2015 també hi ha prevista una renova-
ció de 2.619 portàtils i accessoris del Cos de Mossos 
d’Esquadra i una actualització de 7.600 terminals. Ai-
xò representa una renovació superior al 40% de la flota 
de terminals portàtils i accessoris del Cos de Mossos 
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d’Esquadra, per tal d’assegurar que tots els operatius 
disposin de terminals moderns i garantir les comuni-
cacions internes.

d) Cobertura de la xarxa RESCAT a les línies de metro 
i ferrocarril suburbà de Catalunya:

El Departament de Territori i Sostenibilitat, en col-
laboració amb el Departament d’Interior i les empre-
ses públiques Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC) i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, 
està duent a terme la redacció dels projectes construc-
tius relatius a la implementació de la cobertura total de 
la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i segu-
retat de Catalunya a totes les línies de metro i ferro-
carril suburbà de Catalunya.

Durant el 2014 va quedar redactat el projecte d’instal-
lació d’aquesta xarxa al conjunt de línies de metro de 
Barcelona. Aquest Departament està treballant per tal 
de programar l’execució del conjunt d’obres relatives 
a aquesta implementació a partir de 2015, sempre en 
funció de les disponibilitats pressupostàries vigents.

Quant a les línies de ferrocarril suburbà, aquest De-
partament, un cop elaborada la diagnosi, està estu-
diant la implementació de la xarxa Rescat a totes les 
línies d’FGC. Així, està redactant els projectes neces-
saris per a la implementació d’aquesta xarxa als per-
llongaments en execució dels FGC a Sabadell i Ter-
rassa. Pel que fa a la resta de trams, es troba en estudi 
la compatibilització de la xarxa existent de l’estàndard 
de ràdio via mòbil Tetra amb el sistema Rescat i l’exe-
cució de la xarxa Rescat al total de línies.

Barcelona, 26 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 125/X, 
sobre la violència que generen els grups ra-
dicals i els organitzats
Tram. 390-00125/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 103214 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.02.2015

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 125/X, sobre la violència que 

generen els grups radicals i els organitzats (número de 
tramitació 390-00125/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 4.a), relatiu a la investigació de 
les activitats dels grups radicals que aprofiten les con-
centracions de persones per a actuar violentament, del 
resultat en la gestió de les darreres concentracions es 
desprèn que s’ha millorat en aquest àmbit i que el nou 
model d’ordre públic ha esdevingut un punt de partida 
per continuar treballant de forma decidida i amb rigor, 
d’acord amb l’ordenament jurídic i sota les directrius 
del jutge instructor, en aquelles investigacions de fets 
comesos pels quals s’entorpeix el lliure exercici pací-
fic de drets dels altres amb actes violents.

Els protocols de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra d’actuació policial per a la identificació de 
persones incorporen les instruccions o les recomana-
cions que contribueixen a millorar la seguretat jurídica 
i tècnica del procés de la identificació. Més específi-
cament envers les bandes llatines, les actuacions poli-
cials que s’han realitzat han permès la detenció de l’es-
tructura directiva d’algunes d’aquestes organitzacions 
i l’ingrés a presó de molts dels seus membres, fet que 
s’ha traduït a efectes estadístics en una reducció quan-
titativa del nombre de grups i en la reducció del nom-
bre dels seus membres.

Quant a l’apartat 4.b), sobre la revisió de l’organització 
i els mitjans de les unitats dedicades a combatre aquest 
tipus de delinqüència, la Direcció General de la Poli-
cia considera que s’ha adequat positivament l’estructu-
ra i l’organització policials a la demanda d’aquesta ti-
pologia delictiva. Els canvis introduïts es van explicar 
detingudament en l’informe de compliment a la Reso-
lució 476/X del Parlament de Catalunya, per la qual 
s’aproven les conclusions de l’informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Materials Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses.

Amb relació a l’apartat 4.c), relatiu a la personació 
com a acusació particular en els procediments que se 
segueixin contra els responsables d’actes violents, en 
els casos en què s’han produït greus incidents que han 
afectat l’ordre públic i s’ha causat un perjudici consi-
derable al mobiliari urbà i a altres elements de la via 
pública, hi ha hagut, per part del Departament d’In-
terior, la coordinació adequada i proporcional amb 
l’Ajuntament afectat amb relació als danys causats.

Pel que fa a l’apartat 4.d), relatiu a la col·laboració amb 
la fiscalia i el poder judicial, la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra continuarà treballant per 
mantenir i reforçar aquesta la col·laboració, relació que 
sempre ha estat adequada i ha permès combatre la vio-
lència urbana. Recordar que a petició del Departament 
d’Interior es va designar un fiscal especialitzat en vio-
lència urbana per coordinar les actuacions del minis-
teri públic contra la violència al carrer, davant possi-
bles incidents en els esdeveniments massius, i com a 
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interlocutor amb la Policia de la Generalitat– Mossos 
d’Esquadra per a garantir la fluïdesa de les informaci-
ons entre les dues institucions, fet que ha contribuït a 
la millora contínua del procés.

Finalment, pel que fa a l’apartat 4.e), sobre el compli-
ment del punt 14 de la Resolució 476/X del Parlament 
de Catalunya, el Departament d’interior esta revisant 
els protocols d’actuació dels mitjans de comunicació 
que cobreixen informativament els desordres públics. 
L’objectiu és poder revisar i millorar aquests protocols 
per aconseguir que els periodistes puguin realitzar la 
seva feina sense córrer perill i, alhora, sense dificultar 
l’execució del dispositiu policial. Els canvis en el pro-
tocol que es puguin determinar seran consensuats amb 
el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Barcelona, 26 de gener de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 136/X, 
sobre els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 390-00136/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 103409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment del punt e) de la Moció 
136/X, sobre els infants en situació de vulnerabilitat, 
amb número de tramitació 390-00136/10, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de la 
Infància.

Barcelona, 28 de gener de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Benestar Social i Família 
(reg. 103409).
Pròrroga lletra e: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 

15 dies hàbils (del 07.04.2015 al 27.04.2015) del termi-
ni que disposa el Govern per a retre comptes davant la 
Comissió corresponent, el qual finirà el 28.04.2015, a 
les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la violència masclista
Tram. 354-00359/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 599.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
l’actuació del Departament d’Interior abans i 
durant la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 354-00363/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones amb la conse-
llera de Benestar Social i Família sobre les 
actuacions davant l’increment de morts per 
violència masclista el 2014
Tram. 354-00366/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 97719).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, 04.02.2015.



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

4.53.03. INFORMACIó 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones amb la conse-
llera de Benestar Social i Família sobre ela 
programa de mesures per a atendre els fills 
de les dones que pateixen violència masclista
Tram. 354-00367/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 97720).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, 04.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la concessió del ter-
cer grau a l’ex-director general d’Ocupació, 
condemnat en el cas Pallerols pel desvia-
ment de subvencions públiques
Tram. 354-00371/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 32 de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 601.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el dispositiu del Cos de Mossos d’Es-
quadra en el marc de l’operació Pandora
Tram. 354-00372/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, 
tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les circumstàncies de la mort d’un pacient 
a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarra-
gona, el 25 de desembre de 2014
Tram. 354-00374/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió 27, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 598.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el Codi infart, la seva evolució i els serveis 
d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 354-00375/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió 27, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 598.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efec-
te del tancament del servei d’hemodinàmica 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 354-00376/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió 27, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 598.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el funcionament del dispositiu d’emer-
gències activat per a rescatar una parella de 
joves en una pista de Campdevànol (Ripo-
llès) el 14 de gener de 2015
Tram. 354-00377/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 599.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el Decret 118/2014, sobre la contractació i la 
prestació dels serveis sanitaris amb càrrec 
al Servei Català de la Salut
Tram. 354-00378/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Núria Segú Ferré, jun-
tament amb una altra diputada del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 101879).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 04.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el concurs d’adjudicació del transport sani-
tari
Tram. 354-00381/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 102446).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 04.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre la crisi dels cítrics a les 
Terres de l’Ebre
Tram. 354-00384/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 103582).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de la directora 
del Servei d’Ocupació de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 352-02422/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Proposta de compareixença d’Olga Camp-
many, directora del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 352-02465/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió 33, tin-
guda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Sol·licitud de compareixença del Consell As-
sessor de Continguts i de Programació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals perquè informi sobre el compliment 
de les línies de programació de Televisió de 
Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalu-
nya Ràdio per a la temporada 2013-2014
Tram. 356-00894/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 22, tin-
guda el 30.01.2015, DSPC-C 603.
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Sol·licitud de compareixença de David Ciu-
dad i Valls, director del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalu-
nya, davant la Comissió d’Interior perquè ex-
pliqui la licitació pública del servei d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 356-00902/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 599.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Torralba Roselló, president del Comitè d’Èti-
ca de la Policia de Catalunya, davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui el codi 
d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 356-00917/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 599.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Torralba Rosselló, president del Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya, davant la 
Comissió d’Interior perquè presenti el Codi 
d’ètica
Tram. 356-00922/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 599.

Sol·licitud de compareixença d’Abuy Nfubea, 
president de la Confederació Panafricanista 
d’Espanya, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre les acti-
vitats i els objectius de la Confederació pel 
que fa a la condemna de l’esclavitud i el re-
coneixement de la comunitat negra a Cata-
lunya
Tram. 356-00925/10

Sol·licitud

Presentació: Montserrat Capdevila Tatché, juntament 
amb una altra diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 97035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre l’Acord 145/2014, 
del 25 de novembre, del Ple del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 356-00927/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la 
sessió 22, tinguda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
general d’Ensenyament davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè valori 
la situació de les escoles bressol i els com-
promisos de finançament
Tram. 356-00928/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
97047).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 21.01.2015.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Protecció Civil davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui l’actuació de la Di-
recció General de Protecció Civil abans i du-
rant la ventada del 9 de desembre de 2014
Tram. 356-00939/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 599.

Sol·licitud de compareixença de David Ciu-
dad i Valls, director del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112, perquè 
informi del funcionament del servei i de les 
contractacions i externalitzacions de serveis
Tram. 356-00942/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 599.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior 
perquè expliqui l’actuació de la Direcció Ge-
neral amb relació a la ventada del 9 de de-
sembre de 2014
Tram. 356-00943/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 25 de la Comissió d’Interior, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Sol·licitud de compareixença de Meritxell 
Ruiz, directora general d’Atenció a la Família 
i Comunitat Educativa, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui el projecte de regulació d’ús dels dispo-
sitius de telefonia mòbil als centres educa-
tius per al curs 2015-2016
Tram. 356-00951/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
99946).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 21.01.2015.

Sol·licitud de compareixença del delegat 
territorial del Govern de la Generalitat a Tar-
ragona davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui les circumstàncies de la mort d’un 
pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona, el 25 de desembre de 2014
Tram. 356-00954/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 27, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 598.

Sol·licitud de compareixença del director 
dels Serveis Territorials de Salut a Tarrago-
na davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi de la mort d’un veí de Tarragona i sobre 
l’efecte del tancament del servei d’hemodi-
nàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 356-00957/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 27, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 598.
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Sol·licitud de compareixença del director 
mèdic de l’Hospital Universitari Joan XXIII, 
de Tarragona, davant la Comissió de Salut 
perquè informi de la mort d’un veí de Tarra-
gona i sobre l’efecte del tancament del ser-
vei d’hemodinàmica de l’Hospital Universita-
ri Joan XXIII
Tram. 356-00958/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 27, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 598.

Sol·licitud de compareixença del responsa-
ble del servei de cardiologia de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona, per-
què informi de la mort d’un veí de Tarrago-
na i sobre l’efecte del tancament del servei 
d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII
Tram. 356-00959/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 27, 
tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Sol·licitud de compareixença del responsa-
ble del Sistema d’Emergències Mèdiques 
davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi de la mort d’un veí de Tarragona i sobre 
l’efecte del tancament del servei d’hemodi-
nàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 356-00960/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 27, tinguda el 
29.01.2015, DSPC-C 598.

Sol·licitud de compareixença de Montse Pi-
neda, portaveu del grup que ha elaborat l’in-
forme de la Plataforma Cedaw Ombra, da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè expliqui aquest informe
Tram. 356-00961/10

Sol·licitud

Presentació: Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Mar-
ta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
100709).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep An-
ton Planell, rector de la Universitat Oberta 
de Catalunya, davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè presenti la 
memòria anual i expliqui les actuacions de la 
Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 356-00968/10

Sol·licitud

Presentació: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 100714).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 21.01.2015.

Sol·licitud de compareixença de Victor Sagi, 
de l’empresa Dribbling, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els contractes que va subscriure amb l’Ins-
titut Català de l’Energia
Tram. 356-00969/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 101631).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 29.01.2015.



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

4.53.05. INFORMACIó 89

Sol·licitud de compareixença de Maite Ma-
sià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els contractes que va subscriure com a res-
ponsable de l’Institut Català de l’Energia 
amb l’empresa Dribbling
Tram. 356-00970/10

Sol·licitud

Presentació: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 101632).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 29.01.2015.

Sol·licitud de compareixença de Carles 
Constante, president de l’Institut Català de 
la Salut, davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui els canvis en les estructures orga-
nitzatives de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00971/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 101756).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Pere Soley, 
director gerent de l’Institut Català de la Sa-
lut, davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui els canvis en les estructures organit-
zatives de l’Institut Català de la Salut
Tram. 356-00972/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 101756).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre el Decret 118/2014, sobre la 
contractació i la prestació dels serveis sani-
taris amb càrrec al Servei Català de la Salut
Tram. 356-00973/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
101880).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de La Unió davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre el Decret 
118/2014, sobre la contractació i la prestació 
dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut
Tram. 356-00974/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
101881).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Alta-
faj i Tardio, representant permanent davant 
la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
expliqui les funcions que se li encomanen
Tram. 356-00976/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
101947).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 04.02.2015.

Fascicle tercer
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Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Alta-
faj i Tardio, representant permanent davant 
la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre les seves funcions
Tram. 356-00977/10

Sol·licitud

Presentació: Juan Milián Querol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 101955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Bonet, director general de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el concurs d’ad-
judicació del transport sanitari
Tram. 356-00978/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 102445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gó-
mez Batiste, director de l’Observatori Qualy 
i responsable del programa de cures pal-
liatives de l’Organització Mundial de la Salut, 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui 
el projecte sistemàtic global de desenvolu-
pament sobre les cures pal·liatives
Tram. 356-00980/10

Sol·licitud

Presentació: M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 103201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
04.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de José Ramon 
Olarieta, doctor enginyer agrònom i profes-
sor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria Agrària de la Universitat de Lleida, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00984/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 100021).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Llu-
ís Domingo, catedràtic de toxicologia i salut 
ambiental de la Facultat de Medicina de la 
Universitat Rovira i Virgili, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00985/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 100021).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Heink Hob-
belink, enginyer agrònom, membre de Grain 
i premi Nobel alternatiu d’agroecologia, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgè-
nics
Tram. 356-00986/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 100021).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’Assumpta 
Codinachs, pagesa ecològica de Pobellà i 
membre de Som lo que Sembrem, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00987/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 100021).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Gerard Ba-
talla, membre de la Comissió Promotora de 
la Iniciativa Legislativa Popular sobre Trans-
gènics i promotor del Multireferèndum, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgè-
nics
Tram. 356-00988/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 100021).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Llo-
veras i Vilamanyà, catedràtic del Depar-
tament de Producció Vegetal i Ciència Fo-
restal de la Universitat de Lleida, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00989/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Centre de Recerca en Agrige-
nòmica davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-00990/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00991/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Hipra davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00992/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’un repre-
sentant del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-00993/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-00994/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00995/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-00996/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Agrària Joves Agri-
cultors de Lleida davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00997/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Agrícola davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00998/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-00999/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Fabricants de 
Pinsos de Catalunya davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01000/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 103586).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Teresa Ca-
pell, del Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01025/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Joaquima 
Messeguer Peypoch, ex-investigadora del 
Departament de Genètica Vegetal de l’Ins-
titut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01026/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Casacuberta, vicedirector de l’Institut de 
Biologia Molecular del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01027/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Pere Puig-
domènech, director del Departament de 
Genètica Molecular del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01028/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Brufau de Barberà, director del centre Mas 
de Bover del Departament de Nutrició Ani-
mal de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01029/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Abel Mariné, del 
Departament de Nutrició i Bromatologia de la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Bar-
celona, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01030/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Pere Costa-
freda, enginyer agrònom, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01031/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Gonçal Niu-
bó, agricultor i representant de ProBio a Ca-
talunya, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01032/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Fa-
bricants de Pinsos davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01033/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Alberto 
Ojembarrena, director d’operacions de Pi-
oneer, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01034/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Tribó, director tècnic de Pioneer, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01035/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Jaime Cos-
ta Vilamajó, director de ciències reguladores 
de Monsanto, davant la Subcomissió d’Estu-
di dels Transgènics
Tram. 356-01036/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença Concepción 
Novillo, directora d’afers reguladors per al 
sud d’Europa de Monsanto, davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01037/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Semillas Fito davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01038/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01039/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01040/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Agrària Joves Agri-
cultors davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01041/10

Sol·licitud

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 103675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Pere Arús, 
adjunt a la Direcció Científica de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i es-
pecialista en genètica de plantes, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01042/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Pere Puig-
domènech, professor de recerca del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, da-
vant la Subcomissió d’Estudi dels Transgè-
nics
Tram. 356-01043/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de José Ra-
mon Olarieta, professor de la Universitat de 
Lleida i especialista en edafologia i quími-
ca agrícola, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01044/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Julián Arne-
do, president de l’Associació Nacional d’Ob-
tentors Vegetals, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01045/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Carme Car-
retero, doctora del Departament d’Enginye-
ria Química, Agrària i Tecnologia Agroali-
mentària de la Universitat de Girona, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01046/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Unió de Pagesos davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01047/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Agrària Joves Agricul-
tors davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01048/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01049/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01050/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Som lo que Sembrem davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01051/10

Sol·licitud

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 103663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Rie-
ra Pagès, membre de Pagesos per la Inde-
pendència, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01052/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Rosa Bi-
nimelis, doctora en economia ecològica i 
membre de l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01053/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Ferrer 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01054/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Coll, membre d’Unió de Pagesos, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01055/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Mónica Var-
gas, sociòloga i membre de l’Observatori del 
Deute en la Globalització, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01056/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Blanca Rui-
bal, doctora enginyera agrònoma i membre 
d’Amics de la Terra, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01057/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Javier 
Guzmán, politòleg, sociòleg i membre 
d’Oxfam, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01058/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

4.53.05. INFORMACIó 99

Sol·licitud de compareixença d’Enric Navar-
ro, membre de Pagesos Agroecològics de 
l’Empordà, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01059/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Gar-
cia, investigador en l’àmbit de la justícia 
alimentària global, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01060/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de José Ra-
món Olarieta, doctor enginyer agrònom i 
professor de la Universitat de Lleida, davant 
la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01061/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Vall-
mitjana, doctor en biologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01062/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Gregorio Ál-
varo, doctor en enginyeria bioquímica i pro-
fessor de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01063/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Maria Josep 
Ball, doctora en biologia i bioquímica i mem-
bre de Som lo que Sembrem, davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01064/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Júlia Lla-
dós, economista alimentària internacional, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01065/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Mónica Var-
gas, sociòloga i membre de l’Observatori del 
Deute en la Globalització, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01066/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Salomó Tor-
res, membre d’Unió de Pagesos, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01067/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Emili Agui-
lera, industrial ecològic i membre d’Unió de 
Pagesos, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01068/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Carles Men-
cos, membre d’Unió de Pagesos, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01069/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet 
Font, biòloga, davant la Subcomissió d’Es-
tudi dels Transgènics
Tram. 356-01070/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, 
industrial ecològic i president del Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01071/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josep Oli-
vero, gerent de la Cooperativa de Salelles, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01072/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de José Luis 
Domingo, doctor en toxicologia i catedrà-
tic de la Universitat Rovira i Virgili, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01073/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01074/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
103665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Tomás Gar-
cía Azcárate, expert en economia dels mer-
cats agrícoles, davant la Subcomissió d’Es-
tudi dels Transgènics
Tram. 356-01075/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Jaime Cos-
ta Vilamajó, director de ciències reguladores 
de Monsanto, davant la Subcomissió d’Estu-
di dels Transgènics
Tram. 356-01076/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’Esteban Al-
calde, director d’afers reguladors per a Eu-
ropa, Àfrica i l’Orient Mitjà de Syngenta, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01077/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Rosa 
Martínez, delegada de Greenpeace a Cata-
lunya, davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 356-01078/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, 
president del Consell Català de la Produc-
ció Agrària Ecològica, davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01079/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Joan Bor-
ja, representant de l’Associació Empresarial 
per a l’Agricultura Ecològica, davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01080/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Emili Monte-
sinos Seguí, director del Centre d’Innovació 
i Desenvolupament en Sanitat Vegetal de la 
Universitat de Girona, davant la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01081/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01082/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana del Consum 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01083/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Llo-
veras Vilamanyà, exdirector de l’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria Agrària, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01084/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Paul Chris-
tou, director d’Agrotecnio, davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01085/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Pa-
né, director gerent de la Cooperativa d’Ivars 
d’Urgell, davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 356-01086/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 103824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Gilles-Éric 
Séralini, investigador dels efectes sobre la 
salut dels organismes genèticament modi-
ficats i professor a la Universitat de Caen, 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 356-01087/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 103825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Angelika Hil-
beck, investigadora dels efectes dels trans-
gènics sobre el medi, davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01088/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 103825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Pi-
gem, filòsof de la ciència i Premi de Filoso-
fia de l’Institut d’Estudis Catalans, davant la 
Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01089/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 103825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Juan José 
Mallén Playá, vicepresident de la Cooperati-
va Joaquín Costa de Binèfar, davant la Sub-
comissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 356-01090/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 103825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
03.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tar-
radellas Espuny, director de la Represen-
tació de la Comissió Europea a Barcelona, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè presenti el 
Programa de treball de la Comissió Europea 
per al 2015
Tram. 356-01091/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Pascal i Capdevila, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, David Pérez Ibáñez, del Grup Parla-
mentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo- Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
104187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 04.02.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre la violència 
masclista
Tram. 355-00189/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre el funcio-
nament del dispositiu d’emergències activat 
per a rescatar una parella de joves en una 
pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de ge-
ner de 2015
Tram. 355-00190/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 25, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les circums-
tàncies de la mort d’un pacient a l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 
de desembre de 2014
Tram. 355-00191/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 27, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el Codi in-
fart, la seva evolució i els serveis d’hemodi-
nàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 355-00192/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 27, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 598.
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Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la mort d’un 
veí de Tarragona i sobre l’efecte del tanca-
ment del servei d’hemodinàmica de l’Hospi-
tal Universitari Joan XXIII
Tram. 355-00193/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 27, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior sobre l’edició 
especial dedicada a les persones grans de 
l’Enquesta de seguretat pública de Catalu-
nya
Tram. 355-00194/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Interior 
(reg. 104267).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.02.2015.

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

Compareixença de Teresa Crespo Julia, pre-
sidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya
Tram. 353-00469/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 03.02.2015, 
DSPC-C 605.

Compareixença de Josep Marquès Baró, 
president de la Creu Roja a Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00475/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 03.02.2015, 
DSPC-C 605.

Compareixença de José Cayuela Guerrero, 
president de la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00583/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 03.02.2015, 
DSPC-C 605.

Compareixença de Montserrat Cadevall i Vi-
gués, presidenta de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals, amb relació al Projecte de 
llei del voluntariat
Tram. 353-00591/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 03.02.2015, 
DSPC-C 605.

Compareixença de Mònica Sabata, presi-
denta de la Federació d’Organitzacions Ca-
talanes Internacionalment Reconegudes, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00595/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 03.02.2015, 
DSPC-C 605.
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Compareixença de Pau González Val, secre-
tari general del Moviment Laic i Progressis-
ta, amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat
Tram. 353-00617/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 03.02.2015, 
DSPC-C 605.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei del volun-
tariat
Tram. 353-00624/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 03.02.2015, 
DSPC-C 605.

Compareixença de Josep Monràs i Jaume 
Domingo, en representació de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00629/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 03.02.2015, 
DSPC-C 605.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-00991/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’Òscar Valiente, expert en 
formació professional de la Fundació Jaume 
Bofill, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00992/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 
596.

Compareixença d’un membre de la Fundació 
Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-00993/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00994/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’Afra Blanco, representant 
d’Avalot, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Ca-
talunya
Tram. 353-00995/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.
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Compareixença de Josep Maria Álvarez 
Suárez, secretari general de la Unió General 
de Treballadors, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-00996/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença de Joan Carles Gallego, se-
cretari general de Comissions Obreres, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-00997/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença de Josep González, presi-
dent de Pimec, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya
Tram. 353-00998/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 34 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 
600.

Compareixença de Lourdes Esteban, direc-
tora de Formació i Ocupació de Pimec, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-00999/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença de Joaquim Gay de Monte-
llà, president de Foment del Treball Nacional, 
o de la persona d’aquest entitat en qui dele-
gui amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01001/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Cambres de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualifica-
ció professional de Catalunya
Tram. 353-01002/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença de Miquel Valls, president 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01003/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença de Josep Francí, ex-director 
general de Formació Professional i director 
de Delegacions de la Cambra Oficial de Co-
merç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01004/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana 
Empresa amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01016/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 353-01020/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Joves Estudiants de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01022/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença de Josep Codina, direc-
tor general de l’Escola Joviat, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01025/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Estudiants Progressistes amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya
Tram. 353-01026/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’una representació del 
Sindicat d’Estudiants amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 353-01027/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’Aina Vidal, coordinadora na-
cional d’Acció Jove - Joves de CCOO i espe-
cialista en temes de formació, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01031/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença de Francesc Ranchal, en re-
presentació del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01034/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.
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Compareixença de Rafael Merino, en repre-
sentació del Grup de Recerca en Educació i 
Treball de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de forma-
ció i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01039/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença de Maribel Garcia, en re-
presentació del Grup de Recerca en Educa-
ció i Treball de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01040/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 596.

Compareixença de Roser Bertran, directora 
de projectes de Kreanta i experta en forma-
ció professional, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya
Tram. 353-01043/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença de Lola López, economista, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01045/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’una representació de la 
Junta de Directors de Centres Públics de 
Formació Professional amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01050/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença de dos representants de la Unió 
Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01052/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat d’Estudiants dels Països Catalans amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01053/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Escoles per a les Bones Pràctiques a 
la Formació Professional amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 353-01054/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.
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Compareixença de Salvador Alemany, presi-
dent del Consell Assessor per a la Reactiva-
ció Econòmica i el Creixement, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya
Tram. 353-01055/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença de Jordi Oliveras, expresi-
dent de la Comissió del Sistema de Forma-
ció i Qualificació Professional de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01057/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença de Juanjo García, president 
de l’Associació de Directius de l’Educació 
Pública de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 353-01058/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença de Jordi Vilarrubí, director 
de l’Institut Santa Eugènia, de Girona, amb 
relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya
Tram. 353-01059/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença de Manuel Cermerón, direc-
tor general d’Aqualogy, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya
Tram. 353-01061/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’Antonio Condal Tomàs, 
director de Recursos Humans de la Corpo-
ració Alimentària Guissona, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01063/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’una representació de la Ce-
cot amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya
Tram. 353-01064/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Centres d’Ensenyament Privat 
no Concertats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 353-01067/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 28.01.2015, 
DSPC-C 596.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Mestres Industrials i Tècnics 
Superiors amb relació al Projecte de llei de 
formació i qualificació professional de Cata-
lunya
Tram. 353-01068/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 29.01.2015, 
DSPC-C 600.

Compareixença d’una representació de l’As-
semblea d’Aturats amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01105/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Agències de Col·locació 
i Empreses de Recol·locació amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01106/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’Albert Colomer, director 
executiu de la Fundació Privada per a la Pro-
moció de l’Autoocupació a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01107/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana de la For-
mació amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01108/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Centres Autònoms d’Ense-
nyament de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01109/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones per la Inserció Laboral - 
Fundació Surt amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01110/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Empreses d’Inser-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01111/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana 
Empresa amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01112/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01113/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01114/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01115/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Direcció i Desenvo-
lupament de Persones (Aedipe) amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01116/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Marc Bonavia, president 
de l’Associació de Joves Empresaris de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01117/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Executius, Directius i 
Empresaris amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01118/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01119/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Compareixença d’una representació del 
Cercle d’Economia amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01120/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01121/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01122/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01123/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Central Sindical Independent i de Funciona-
ris a la secció sindical del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01124/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01125/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Teresa Crespo, presi-
denta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01126/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de les 
entitats Ecom, Acapps i Actas amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01127/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

4.53.15. INFORMACIó 114

Compareixença d’una representació de Dis-
capacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01128/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de M. Àngels Valls, respon-
sable de formació i inserció de Càritas, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01129/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01130/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 353-01131/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació del 
Consorci Ripollès Desenvolupament amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01132/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació del 
Consorci per a la Promoció dels Municipis 
del Moianès amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01133/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’Andreu Cruañas i Acos-
ta, exdirector del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01134/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Manuel Romero i Colo-
mé, exdirector del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01135/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Compareixença de Francesc Castellana Are-
gall, exdirector del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i expert en matèria de treball, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01136/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Joan Josep Berbel Sán-
chez, exdirector del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01137/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’Esther Sánchez Torres, 
exdirectora del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i professora de dret laboral i promoció 
de l’ocupació d’ESADE, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01138/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Maravillas Rojo Torre-
cillas, exregidora de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Barcelona i ex-secretà-
ria general d’Ocupació del Ministeri de Tre-
ball i Immigració, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01139/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Francesc Gelida, per-
sona amb experiència com a orientador del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01140/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització Internacional del Treball amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01141/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01142/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Mercè Garau i Blanes, 
experta del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01143/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas, 
en representació de l’Institut d’Estudis del 
Treball de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01144/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’Andreu Lope Peña, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i expert en polítiques 
d’ocupació local, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01145/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Fausto Miguélez Lo-
bo, catedràtic de sociologia de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i expert en po-
lítiques d’ocupació i relacions laborals, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01146/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’Enric Sanchis, profes-
sor del Departament de Sociologia i Antro-
pologia Social de la Universitat de Valèn-
cia i autor de Trabajo y paro en la sociedad 
postindustrial, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01147/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de José Adelantado, profes-
sor de sociologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01148/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Raül Ramos Lobo, en re-
presentació d’AQR-Irea, Econometria, Esta-
dística i Economia Espanyola de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01149/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Josep Maria Vilalta Ver-
dú, secretari executiu de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01150/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Compareixença de Josep Maria Vilà Sola-
nes, director general d’UPC Alumni, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01151/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’Andreu Ibarz, director ge-
neral de Blanquerna i professor de la Facul-
tat de Ciències de l’Educació de Blanquerna 
- Universitat Ramon Llull, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01152/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Valeriano Gómez, expert 
en polítiques actives, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01153/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença d’Oriol Homs, en represen-
tació de la Fundació Cirem, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 353-01154/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Jordi Serrano Pérez, 
membre fundador de Future4Work i coau-
tor del llibre El ocaso del empleo, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01155/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Jaime López Cossio, ex-
director general de Formació i Ocupació de 
la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01156/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Josep Lluís Argemí Va-
lle, consultor i expert en formació, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01157/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de l’alcalde de Solsona, amb 
motiu de l’impuls que l’Ajuntament de Solso-
na ha fet de projectes de promoció de l’ocu-
pabilitat de treballadors desocupats provi-
nents d’una activitat industrial en crisi, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 353-01158/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.
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Compareixença d’una representació de la 
Intersindical-CSC amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 353-01159/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 33, tinguda el 28.01.2015, DSPC-C 595.

Compareixença de Montserrat Teixidor, de-
gana del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el seu posicio-
nament amb relació a la revisió i redefinició 
del paper de la infermeria en el sistema sa-
nitari
Tram. 357-00662/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença d’Albert Tort Sisó, president 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el seu posicionament 
amb relació a la revisió i redefinició del pa-
per de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00663/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença de Carme Puigvert Vilalta, 
presidenta del Col·legi Oficial d’Infermers i 
Infermeres de Girona, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre el seu posiciona-
ment amb relació a la revisió i redefinició del 
paper de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00664/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença de Cristina Díez, presiden-
ta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Tarragona, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el seu posicionament 
amb relació a la revisió i redefinició del pa-
per de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00665/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença de Josep M. Camps i Bala-
gué, president del Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Lleida, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el seu posicio-
nament amb relació a la revisió i redefinició 
del paper de la infermeria en el sistema sa-
nitari
Tram. 357-00666/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença del president del Consell de 
la Professió Infermera de Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre el 
seu posicionament amb relació a la revisió 
i redefinició del paper de la infermeria en el 
sistema sanitari
Tram. 357-00667/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Infermeria Familiar i Comunitària 
de Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre el seu posicionament 
amb relació a la revisió i redefinició del pa-
per de la infermeria en el sistema sanitari
Tram. 357-00668/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Infermeria Pediàtrica 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la infermeria 
en el sistema sanitari
Tram. 357-00669/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Infermeria davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre el seu 
posicionament amb relació a la revisió i re-
definició del paper de la infermeria en el sis-
tema sanitari
Tram. 357-00670/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Direccions Infermeres 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el seu posicionament amb relació a la 
revisió i redefinició del paper de la infermeria 
en el sistema sanitari
Tram. 357-00671/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Directors i Directores d’Escoles 
d’Infermeria de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre el seu po-
sicionament amb relació a la revisió i redefi-
nició del paper de la infermeria en el sistema 
sanitari
Tram. 357-00672/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença d’Ana Moya Fernández, de-
legada de Comissions Obreres del personal 
laboral del Departament de Justícia, davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
informar sobre els canvis en el model d’aten-
ció mèdica als centres de tancament tera-
pèutic de justícia juvenil
Tram. 357-00804/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 29.01.2015, DSPC-C  
601.

Compareixença de Lluís Franco Sala, ex-
president de l’Agència Tributària de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00939/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 02.02.2015, 
DSPC-C 604.

Compareixença de Salvador Curcoll, conse-
ller de Gestió i Promoció Aeroportuària, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01046/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
30.01.2015, DSPC-C 602.

Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Tripulants i d’Auxiliars de Vol de 
Línies Aèries (STAVLA), davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01110/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 4 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 30.01.2015, 
DSPC-C 602.
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Compareixença de Miguel Rubio Garcia, en 
representació de Comissions Obreres, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01116/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
30.01.2015, DSPC-C 602.

Compareixença d’una representació del Co-
mitè de Desenvolupament de Rutes Aèries 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01118/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
30.01.2015, DSPC-C 602.

Compareixença de Fernando Echegaray, ex-
director de l’aeroport de Barcelona - el Prat, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01120/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 4 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 30.01.2015, 
DSPC-C 602.

Compareixença de Jorge Gómez Dieste, 
responsable del sector aeri de Comissions 
Obreres, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01122/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
30.01.2015, DSPC-C 602.

Compareixença de David Ciudad i Valls, di-
rector del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 Catalunya, davant la 
Comissió d’Interior per a explicar la licitació 
pública del servei d’atenció i gestió de truca-
des d’urgència 112
Tram. 357-01155/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 25, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Compareixença de Francesc Torralba Rose-
lló, president del Comitè d’Ètica de la Policia 
de Catalunya, davant la Comissió d’Interior 
per a explicar el codi d’ètica de la Policia de 
Catalunya
Tram. 357-01156/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 25, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Compareixença del director general de Pro-
tecció Civil davant la Comissió d’Interior per 
a explicar l’actuació de la Direcció General 
de Protecció Civil abans i durant la ventada 
del 9 de desembre de 2014
Tram. 357-01157/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 25, tin-
guda el 29.01.2015, DSPC-C 599.

Compareixença del responsable dels Ser-
veis Territorials de Salut a Tarragona davant 
la Comissió de Salut perquè expliqui les cir-
cumstàncies de la mort d’un pacient a l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 
25 de desembre de 2014
Tram. 357-01158/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 27, tingu-
da el 29.01.2015, DSPC-C 598.



9 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 491

4.53.15. INFORMACIó 121

Compareixença del director dels Serveis 
Territorials de Salut a Tarragona davant la 
Comissió de Salut per a informar de la mort 
d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del 
tancament del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 357-01159/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 27, tingu-
da el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença del director mèdic de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, 
davant la Comissió de Salut per a informar 
de la mort d’un veí de Tarragona i sobre 
l’efecte del tancament del servei d’hemodi-
nàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 357-01160/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 27, tingu-
da el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença del responsable del Sistema 
d’Emergències Mèdiques davant la Comis-
sió de Salut per a informar de la mort d’un 
veí de Tarragona i sobre l’efecte del tanca-
ment del servei d’hemodinàmica de l’Hospi-
tal Universitari Joan XXIII
Tram. 357-01161/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 27, tingu-
da el 29.01.2015, DSPC-C 598.

Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el 
compliment de les línies de programació de 
Televisió de Catalunya i el Grup d’Emisso-
res de Catalunya Ràdio per a la temporada 
2013-2014
Tram. 357-01162/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la 
sessió 22, tinguda el 30.01.2015, DSPC-C 603.

Compareixença de la secretària d’Adminis-
tració i Funció Pública davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01163/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença del gerent de la Diputació 
de Barcelona davant la Comissió d’Estudi 
de la Reforma Horària
Tram. 357-01164/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació de 
l’Àrea Pública de Comissions Obreres de Ca-
talunya davant la Comissió d’Estudi de la Re-
forma Horària
Tram. 357-01165/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Serveis Públics de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió 
d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01166/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Compareixença d’una representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadors i 
Treballadores de l’Administració de Cata-
lunya de la Intersindical Alternativa de Catalu-
nya (CATAC-IAC) davant la Comissió d’Estu-
di de la Reforma Horària
Tram. 357-01167/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reforma Horà-
ria en la sessió 2, tinguda el 17.07.2014, DSPC-C 462.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el president del Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts per a pre-
sentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i 
de les arts a Catalunya corresponent al 2013
Tram. 359-00021/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: President del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts (reg. 103222).
Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.02.2015.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts corresponent al 2013
Tram. 334-00104/10

Presentació
President del Consell Nacional 

de la Cultura i de les Arts

Reg. 103222 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Cultura i Llengua: Mesa del Parlament, 03.02.2015

A la Mesa del Parlament

Carles Duarte i Montserrat, president del Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts, en compliment del 
que estableixen els articles 7.2 e) i 18.3 de la Llei del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i tal i com 
disposa l’article 48.1 del Reglament del Parlament,

Sol·licito:

Poder comparèixer davant de la Comissió de Cultura i 
Llengua del Parlament, per tal de presentar l’informe 
anual sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalu-
nya que s’adjunta en annex i informar dels projectes i 
de l’activitat que està duent a terme actualment el Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Barcelona, 27 de gener de 2015

Carles Duarte i Montserrat
President del Consell Nacional  
de la Cultura i de les Arts

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 7870/2014, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra la Llei 4/2014, del 4 d’abril, de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 381-00008/10

Coneixement
Reg. 103225 / Provisió del president 

del TC del 27.01.2015

Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2015
Tram. 231-00003/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 48, 04.02.2015, DSPC-P 94

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de febrer 
de 2015, a proposta de la Mesa Ampliada, d’acord amb 
l’article 29.5 del Reglament, ha designat Joan Morell 
i Comas, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Josep Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialis-
ta, diputats interventors per al període pressupostari 
del 2015.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2015

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

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació per lots del servei de transcrip-
ció i correcció de les transcripcions de ses-
sions parlamentàries i actes institucionals 
del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00007/10

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 3 de febrer de 2015, per 
la qual s’acorda de convocar la licitació pública per a  
la contractació per lots del servei de transcripció i cor-
recció de les transcripcions de sessions parlamentàries 
i actes institucionals del Parlament de Catalunya (exp. 
615-00007/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte

a) Servei de transcripció i correcció de les transcrip-
cions de sessions parlamentàries i actes institucionals 
del Parlament de Catalunya que es licita mitjançant els 
lots següents:

a.1) Lot 1 «Servei de transcripció»: Servei de trans-
cripció en brut de les sessions i actes parlamentaris.

a.2) Lot 2 «Servei de correcció de les transcripcions»: 
Servei de correcció de les transcripcions de les sessi-
ons i actes parlamentaris

CPV: 795500000-4

b) Termini d’execució: vint-i-quatre mesos, període 
que l’òrgan de contractació pot prorrogar per una o 
dues anualitats més fins al nombre d’anys màxim que 
permet l’article 303.1 del TRLCSP.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 1.128.000 € (21% 
IVA inclòs).

b) Valor estimat del contracte:

Lot 1 «Servei de transcripció»: 968.454,44 €

Lot 2 «Servei de correcció de les transcripcions»: 
906.639, 24 €
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c) Els imports màxims de les unitats de transcripció 
s’estableixen en la clàusula 9.2 dels plecs de clàusules 
administratives particulars.

5. Garanties

a) Provisional: no se n’exigeix.

b) Definitiva: el 5% del pressupost base de licitació.

6. Requisits específics del contractista: els establerts 
pel plec de clàusules administratives

7. Criteris de valoració

a) Oferta econòmica: de 0 a 50 punts.

b) Pla de treball i adequació de la proposta organitza-
tiva amb cronograma i disponibilitat garantida: de 0 a 
30 punts.

c) Supervisió, control permanent i qualitat del servei: 
de 0 a 20 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

– Departament d’Edicions

edicions@parlament.cat (tel. 933 046 635)

– Serveis Jurídics

contractaciopublica@parlament.cat
(tel. 937 063 033 | fax 932 213 989)

d) Perfil de contractant: 
www.parlament.cat/contractacions

e) Data límit d’obtenció de documents i informació:  
16 de març de 2015

f) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h i de 16. 00 h a 18.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 16 de març de 2015.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 20 a 22 del plec de clàusules administratives 
particulars.

c) Lloc de presentació:

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre-
taria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat dels 
dies o tardes declarats festius), matins de 9.00 h a  

14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més infor-
mació, consulteu la pàgina web:

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamenta-
ria/registre-general

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 27 de  
març de 2015 a les 10.00 h, a l’adreça indicada en el 
punt 8.b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules econòmiques i administratives particulars i en el 
de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 03.02.2015

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de 
febrer de 2015, d’acord amb el que estableix la clàusu-
la dissetena del plec de clàusules administratives, que 
determina la composició de la mesa de contractació, 
ha acordat de nomenar-ne membres els següents:

President: la presidenta del Parlament de Catalunya o 
el vicepresident en qui delegui.

Vocals:

– Pere Navarro Morera, secretari primer de la Mesa 
del Parlament, o, en substitució d’aquest, Pere Calbó 
Roca, secretari segon de la Mesa del Parlament.

– David Pol Torrella, oïdor de comptes, o, en substitu-
ció d’aquest, Carme de Tomàs, tresorera.

– Anna Casas Gregorio, lletrada del Parlament, o, en 
substitució d’aquesta, Ferran Domínguez, lletrat del 
Parlament.

– Nei Torrell Camps, cap del Departament d’Edicions, 
o, en substitució d’aquest, Silvia Casademont, tècni-
ca de coordinació de la producció de publicacions del 
Departament d’Edicions.

– Neus Pinart Bartrolí, coordinadora tècnica de trans-
cripcions del Departament d’Edicions, o, en substi-

mailto:edicions@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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tució d’aquesta, Aurora Llauradó Lavado, tècnica de 
transcripció del Departament d’Edicions.

– Maria Varela Pinart, assessora lingüística del De-
partament d’Edicions, o, en substitució d’aquesta, Joa-
quim Roig Ortiz, assessor lingüístic del Departament 
d’Edicions.

Secretària: Elisabet Riambau Möller o, en substitució 
d’aquesta, Sergi Falomir Ballega, ambdós funcionaris 
del Parlament.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Casacuberta, vicedirector de l’Institut de Biologia Molecular del Consell Superior d’Investigacions Científiques, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01027/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Puigdomènech, director del Departament de Genètica Molecular del Consell Superior d’Investigacions Científiques, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01028/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Brufau de Barberà, director del centre Mas de Bover del Departament de Nutrició Animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01029/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Abel Mariné, del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01030/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Costafreda, enginyer agrònom, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01031/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Gonçal Niubó, agricultor i representant de ProBio a Catalunya, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01032/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01033/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Alberto Ojembarrena, director d’operacions de Pioneer, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01034/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc Tribó, director tècnic de Pioneer, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01035/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaime Costa Vilamajó, director de ciències reguladores de Monsanto, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01036/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença Concepción Novillo, directora d’afers reguladors per al sud d’Europa de Monsanto, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01037/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Semillas Fito davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01038/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01039/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01040/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària Joves Agricultors davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01041/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Arús, adjunt a la Direcció Científica de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i especialista en genètica de plantes, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01042/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Puigdomènech, professor de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01043/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Ramon Olarieta, professor de la Universitat de Lleida i especialista en edafologia i química agrícola, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01044/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Julián Arnedo, president de l’Associació Nacional d’Obtentors Vegetals, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01045/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Carretero, doctora del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01046/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants d’Unió de Pagesos davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01047/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Agrària Joves Agricultors davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01048/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01049/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01050/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de Som lo que Sembrem davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01051/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Riera Pagès, membre de Pagesos per la Independència, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01052/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rosa Binimelis, doctora en economia ecològica i membre de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01053/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Ferrer davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01054/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Coll, membre d’Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01055/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mónica Vargas, sociòloga i membre de l’Observatori del Deute en la Globalització, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01056/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Blanca Ruibal, doctora enginyera agrònoma i membre d’Amics de la Terra, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01057/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, politòleg, sociòleg i membre d’Oxfam, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01058/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Enric Navarro, membre de Pagesos Agroecològics de l’Empordà, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01059/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Garcia, investigador en l’àmbit de la justícia alimentària global, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01060/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Ramón Olarieta, doctor enginyer agrònom i professor de la Universitat de Lleida, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01061/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Vallmitjana, doctor en biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01062/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Gregorio Álvaro, doctor en enginyeria bioquímica i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01063/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Maria Josep Ball, doctora en biologia i bioquímica i membre de Som lo que Sembrem, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01064/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Júlia Lladós, economista alimentària internacional, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01065/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mónica Vargas, sociòloga i membre de l’Observatori del Deute en la Globalització, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01066/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Salomó Torres, membre d’Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01067/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Emili Aguilera, industrial ecològic i membre d’Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01068/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Mencos, membre d’Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01069/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Font, biòloga, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01070/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, industrial ecològic i president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01071/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Olivero, gerent de la Cooperativa de Salelles, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01072/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Luis Domingo, doctor en toxicologia i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01073/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01074/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Tomás García Azcárate, expert en economia dels mercats agrícoles, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01075/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaime Costa Vilamajó, director de ciències reguladores de Monsanto, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01076/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Esteban Alcalde, director d’afers reguladors per a Europa, Àfrica i l’Orient Mitjà de Syngenta, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01077/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace a Catalunya, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01078/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01079/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Borja, representant de l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01080/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Emili Montesinos Seguí, director del Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal de la Universitat de Girona, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01081/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01082/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana del Consum davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01083/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Lloveras Vilamanyà, exdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01084/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Paul Christou, director d’Agrotecnio, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01085/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Pané, director gerent de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01086/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Gilles-Éric Séralini, investigador dels efectes sobre la salut dels organismes genèticament modificats i professor a la Universitat de Caen, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01087/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Angelika Hilbeck, investigadora dels efectes dels transgènics sobre el medi, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01088/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Pigem, filòsof de la ciència i Premi de Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01089/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan José Mallén Playá, vicepresident de la Cooperativa Joaquín Costa de Binèfar, davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
	Tram. 356-01090/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de treball de la Comissió Europea per al
	Tram. 356-01091/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la violència masclista
	Tram. 355-00189/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el funcionament del dispositiu d’emergències activat per a rescatar una parella de joves en una pista de Campdevànol (Ripollès) el 14 de gener de 2015
	Tram. 355-00190/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les circumstàncies de la mort d’un pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014
	Tram. 355-00191/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Codi infart, la seva evolució i els serveis d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
	Tram. 355-00192/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII
	Tram. 355-00193/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’edició especial dedicada a les persones grans de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya
	Tram. 355-00194/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estat
	Tram. 353-00469/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Marquès Baró, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00475/10
	Substanciació

	Compareixença de José Cayuela Guerrero, president de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00583/10
	Substanciació

	Compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Corals, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00591/10
	Substanciació

	Compareixença de Mònica Sabata, presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00595/10
	Substanciació

	Compareixença de Pau González Val, secretari general del Moviment Laic i Progressista, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00617/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00624/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Monràs i Jaume Domingo, en representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00629/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00991/10
	Substanciació

	Compareixença d’Òscar Valiente, expert en formació professional de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00992/10
	Decaïment

	Compareixença d’un membre de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00993/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00994/10
	Substanciació

	Compareixença d’Afra Blanco, representant d’Avalot, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00995/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00996/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00997/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep González, president de Pimec, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00998/10
	Decaïment

	Compareixença de Lourdes Esteban, directora de Formació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-00999/10
	Substanciació

	Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, o de la persona d’aquest entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01001/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01002/10
	Substanciació

	Compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01003/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Francí, ex-director general de Formació Professional i director de Delegacions de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01004/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01016/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01020/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01022/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Codina, director general de l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01025/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01026/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01027/10
	Substanciació

	Compareixença d’Aina Vidal, coordinadora nacional d’Acció Jove - Joves de CCOO i especialista en temes de formació, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01031/10
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Ranchal, en representació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01034/10
	Substanciació

	Compareixença de Rafael Merino, en representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01039/10
	Substanciació

	Compareixença de Maribel Garcia, en representació del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01040/10
	Decaïment

	Compareixença de Roser Bertran, directora de projectes de Kreanta i experta en formació professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01043/10
	Substanciació

	Compareixença de Lola López, economista, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01045/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Junta de Directors de Centres Públics de Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01050/10
	Substanciació

	Compareixença de dos representants de la Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01052/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01053/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Escoles per a les Bones Pràctiques a la Formació Professional amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01054/10
	Substanciació

	Compareixença de Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01055/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Oliveras, expresident de la Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01057/10
	Substanciació

	Compareixença de Juanjo García, president de l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01058/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Vilarrubí, director de l’Institut Santa Eugènia, de Girona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01059/10
	Substanciació

	Compareixença de Manuel Cermerón, director general d’Aqualogy, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01061/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antonio Condal Tomàs, director de Recursos Humans de la Corporació Alimentària Guissona, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01063/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01064/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Centres d’Ensenyament Privat no Concertats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01067/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
	Tram. 353-01068/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Assemblea d’Aturats amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01105/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01106/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Albert Colomer, director executiu de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01107/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana de la Formació amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01108/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01109/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones per la Inserció Laboral - Fundació Surt amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01110/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats d’Empreses d’Inserció de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01111/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01112/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01113/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01114/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01115/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de Persones (Aedipe) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01116/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Marc Bonavia, president de l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01117/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01118/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01119/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Cercle d’Economia amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01120/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01121/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01122/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01123/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris a la secció sindical del Servei d’Ocupació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01124/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01125/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01126/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de les entitats Ecom, Acapps i Actas amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01127/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01128/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de M. Àngels Valls, responsable de formació i inserció de Càritas, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01129/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01130/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01131/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consorci Ripollès Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01132/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01133/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Andreu Cruañas i Acosta, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01134/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Romero i Colomé, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01135/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Castellana Aregall, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya i expert en matèria de treball, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01136/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Josep Berbel Sánchez, exdirector del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01137/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Esther Sánchez Torres, exdirectora del Servei d’Ocupació de Catalunya i professora de dret laboral i promoció de l’ocupació d’ESADE, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01138/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maravillas Rojo Torrecillas, exregidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i ex-secretària general d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
	Tram. 353-01139/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Gelida, persona amb experiència com a orientador del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01140/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Organització Internacional del Treball amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01141/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01142/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mercè Garau i Blanes, experta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01143/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas, en representació de l’Institut d’Estudis del Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01144/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Andreu Lope Peña, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació local, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01145/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Fausto Miguélez Lobo, catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en polítiques d’ocupació i relacions laborals, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de C
	Tram. 353-01146/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enric Sanchis, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i autor de Trabajo y paro en la sociedad postindustrial, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Se
	Tram. 353-01147/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Adelantado, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01148/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Raül Ramos Lobo, en representació d’AQR-Irea, Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01149/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01150/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Vilà Solanes, director general d’UPC Alumni, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01151/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Andreu Ibarz, director general de Blanquerna i professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalu
	Tram. 353-01152/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Valeriano Gómez, expert en polítiques actives, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01153/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Homs, en representació de la Fundació Cirem, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01154/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Serrano Pérez, membre fundador de Future4Work i coautor del llibre El ocaso del empleo, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01155/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaime López Cossio, ex-director general de Formació i Ocupació de la Xunta de Galicia, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01156/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Lluís Argemí Valle, consultor i expert en formació, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01157/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de l’alcalde de Solsona, amb motiu de l’impuls que l’Ajuntament de Solsona ha fet de projectes de promoció de l’ocupabilitat de treballadors desocupats provinents d’una activitat industrial en crisi, amb relació al Projecte de llei d’ordenac
	Tram. 353-01158/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Intersindical-CSC amb relació al Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 353-01159/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Teixidor, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sist
	Tram. 357-00662/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema s
	Tram. 357-00663/10
	Substanciació

	Compareixença de Carme Puigvert Vilalta, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sist
	Tram. 357-00664/10
	Substanciació

	Compareixença de Cristina Díez, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sa
	Tram. 357-00665/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep M. Camps i Balagué, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sis
	Tram. 357-00666/10
	Substanciació

	Compareixença del president del Consell de la Professió Infermera de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 357-00667/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanita
	Tram. 357-00668/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 357-00669/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infermeria davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 357-00670/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Direccions Infermeres davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari
	Tram. 357-00671/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Directors i Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el s
	Tram. 357-00672/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ana Moya Fernández, delegada de Comissions Obreres del personal laboral del Departament de Justícia, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre els canvis en el model d’atenció mèdica als centres de tancament terapè
	Tram. 357-00804/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Franco Sala, expresident de l’Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00939/10
	Substanciació

	Compareixença de Salvador Curcoll, conseller de Gestió i Promoció Aeroportuària, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01046/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Sindicat de Tripulants i d’Auxiliars de Vol de Línies Aèries (STAVLA), davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01110/10
	Decaïment

	Compareixença de Miguel Rubio Garcia, en representació de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01116/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01118/10
	Substanciació

	Compareixença de Fernando Echegaray, exdirector de l’aeroport de Barcelona - el Prat, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01120/10
	Decaïment

	Compareixença de Jorge Gómez Dieste, responsable del sector aeri de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01122/10
	Substanciació

	Compareixença de David Ciudad i Valls, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a explicar la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
	Tram. 357-01155/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Torralba Roselló, president del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a explicar el codi d’ètica de la Policia de Catalunya
	Tram. 357-01156/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior per a explicar l’actuació de la Direcció General de Protecció Civil abans i durant la ventada del 9 de desembre de 2014
	Tram. 357-01157/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del responsable dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut perquè expliqui les circumstàncies de la mort d’un pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014
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