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

1.10. Resolucions

Resolució 947/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les malalties minoritàries
Tram. 250-01262/10
Adopció p. 17

Resolució 948/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la prevenció de la diabetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10
Adopció p. 17

Resolució 949/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la implicació en l’assessorament i el seguiment de l’Hospital 
Sant Bernabé, de Berga
Tram. 250-01278/10
Adopció p. 18

Resolució 950/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la utilització de personal i recursos públics en la gestió pri
vada de la sanitat
Tram. 250-01288/10
Adopció p. 18

Resolució 951/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la desnutrició relacionada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10
Adopció p. 19

Resolució 952/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el servei d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10
Adopció p. 19

Resolució 953/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de la dotació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA de l’Hospital de Palamós
Tram. 250-01334/10
Adopció p. 20

Resolució 954/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els serveis de salut de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10
Adopció p. 20

Resolució 955/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els recursos sanitaris de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10
Adopció p. 21

Resolució 956/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10
Adopció p. 21

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets lin
güís tics a Catalunya
Tram. 360-00014/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 21

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats 
de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura cor
responent al 2014
Tram. 360-00018/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 21

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell de modificació del Reglament (UE) 1304/2013, relatiu al 
Fons Social Europeu, pel que fa a un augment de l’import del 
prefinançament inicial dels programes operatius que tenen 
el suport de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
Tram. 295-00186/10
Coneixement de la proposta p. 22

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 de concessió d’un suplement de 
crèdit i de necessitats financeres del sector públic en pròr
roga pressupostària
Tram. 202-00072/10
Retirada p. 22

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in
forme sobre el compliment dels acords del debat general 
sobre la situació de la joventut
Tram. 250-01183/10
Retirada p. 22
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Proposta de resolució sobre les inspeccions i les 
sancions als establiments comercials
Tram. 250-01267/10
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go
vern de l’Estat de la modificació de la disposició transitòria 
tercera de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10
Rebuig p. 23

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 formació i qualificació professio
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 23
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 26

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 27
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 27

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad
ministratives
Tram. 200-00034/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 486) p. 27

Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 28
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 28

3.01.02. Proposicions de llei

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 28

Proposició de llei de finançament del sistema inte
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 28
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 30
Ponència per a elaborar l’Informe p. 30

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 30
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 31
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 32
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 32

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 

sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 32

Proposició de llei de creació del municipi de Me
dinyà
Tram. 202-00075/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 32

Proposició de llei de garantia de l’assistència sani
tària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 202-00080/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 33

Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10
Presentació p. 33

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades p. 41

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
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la revisió dels expedi
ents sancionadors incoats pel Servei d’Ocupació de Cata
lunya per presumptes infraccions comeses per perceptors 
de prestacions
Tram. 250-01408/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la inclusió de les Ter
res de l’Ebre en el servei de trens de rodalia i en la integració 
tarifària del Camp de Tarragona
Tram. 250-01415/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la senyalització d’alt 
ús per ciclistes de la carretera BV2041 entre Begues i Gavà
Tram. 250-01416/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor
me relatiu als resultats de l’educació primària i secundària
Tram. 250-01435/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor
me relatiu a l’externalització de la correcció de les proves de 
competències bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 44



2 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 507

SUMARI 3

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01439/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc 
Central
Tram. 250-01440/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor
me sobre l’impacte de la modificació del Pla general metro
polità de Barcelona en el subàmbit relatiu al centre comer
cial La Maquinista
Tram. 250-01441/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Calaf
Tram. 250-01443/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el serveis de salut de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la programació del 
documental «La salut, el negoci de la vida» i de la pel·lícula 
«Sicko»
Tram. 250-01445/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la convocatòria de la 
taula de negociació sobre la subcontractació dels serveis 
d’Endesa
Tram. 250-01446/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01447/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la participació del Cos 
de Mossos d’Esquadra en els organismes internacionals de 
coordinació policial
Tram. 250-01448/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la retirada dels expedi
ents sancionadors oberts arran de la campanya de la Plata
forma Stop Pujades Transport Públic
Tram. 250-01449/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el servei de manteni
ment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01450/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el consum d’aliments 
insans
Tram. 250-01451/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la síndrome de sensi
bilització central
Tram. 250-01452/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
carretera A14
Tram. 250-01453/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el millorament de la lí
nia 3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el desviament de la 
carretera B500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01455/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la banalització de la vi
olència masclista en el documental «L’endemà»
Tram. 250-01456/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la banalització de la vi
olència masclista en el documental «L’endemà»
Tram. 250-01457/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre els encàrrecs al Con
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari
Tram. 250-01458/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament dels im
ports pendents a les farmàcies
Tram. 250-01459/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’informes i 
estudis sobre els problemes de la sanitat al Consell Asses
sor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01460/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’inici d’obres de re
forma i millorament dels equipaments sanitaris que ho re
quereixin
Tram. 250-01461/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’incre
ment retributiu dels alts càrrecs de la sanitat pública
Tram. 250-01462/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’increment del pres
supost per a polítiques de salut en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2015
Tram. 250-01463/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la limitació a la cober
tura sanitària urgent de l’accés a la sanitat pública dels im
migrants en situació administrativa irregular
Tram. 250-01464/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la posada en funcio
nament durant les vintiquatre hores del dia del servei d’he
modinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarra
gona
Tram. 250-01465/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida
Alguaire
Tram. 250-01466/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la reducció del risc 
d’accidentalitat a la carretera GI555, entre Sils i Massanes, 
i a la carretera GI550, entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01467/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la reducció del risc 
d’accidentalitat a les carreteres BV2041, entre Gavà i Be
gues, C1415, entre Terrassa i Sentmenat, BP1417, entre 
Barcelona i Sant Cugat del Vallès, C16, entre Berga i Bagà, 
i C59, entre Caldes de Montbui i Moià
Tram. 250-01468/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el millorament del ser
vei de trens entre Barcelona, Girona i Figueres
Tram. 250-01469/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la concertació de la 
meitat de les places de la Residència SalarichCalderer, de 
Bagà
Tram. 250-01470/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció mèdica d’urgències al Baix Camp
Tram. 250-01471/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el pagament de les in
demnitzacions pendents als propietaris dels terrenys expro
piats per les obres de la carretera C51
Tram. 250-01472/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la incineradora de resi
dus industrials de Constantí
Tram. 250-01473/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Serra de Miralles, de Tordera, i de la Secció d’Estudis Se
cundaris Tordera
Tram. 250-01474/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre els canvis en el model 
d’atenció domiciliària
Tram. 250-01475/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la preservació del Po
ble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa
Tram. 250-01477/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la revisió dels expedi
ents sancionadors oberts arran d’una acció reivindicativa de 
la Plataforma Stop Pujades Transport Públic
Tram. 250-01478/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost sobre societats
Tram. 250-01479/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
pluriennal dels centres urbans sostenibles
Tram. 250-01480/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i 
millorament de l’Hospital de Vila decans
Tram. 250-01482/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre les obres del centre de 
rehabilitació emplaçat a l’edifici del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01483/10
Presentació p. 57

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’una ampliació de l’informe de fiscalització 
relatiu a l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de 
Creixell
Tram. 253-00005/10
Presentació p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sa
nitat
Tram. 300-00277/10
Presentació p. 58
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Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la diversitat 
i la inclusió en els centres educatius
Tram. 300-00278/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre el sistema per a l’au
tonomia personal i l’atenció a la dependència
Tram. 300-00279/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre el sistema bibliotecari
Tram. 300-00280/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de fun
ció pública
Tram. 300-00281/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre el Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre
Tram. 300-00282/10
Presentació p. 60

Interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del metro
Tram. 300-00283/10
Presentació p. 60

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructu
res d’estat
Tram. 300-00284/10
Presentació p. 60

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 61

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats
Tram. 410-00007/10
Substitució de diputats p. 61

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo
ventut
Tram. 411-00002/10
Substitució de diputats p. 61

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10
Substitució de diputats p. 61

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Políti
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 406-00006/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 62

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 779/X, so
bre el garantiment que el Cos de Mossos d’Esquadra actuï 
com a policia integral
Tram. 290-00697/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 780/X, so
bre les activitats de Plataforma per Catalunya
Tram. 290-00698/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 781/X, so
bre els sistemes d’identificació utilitzats pels Mossos d’Es
quadra arran del conflicte de Can Vies, de Barcelona
Tram. 290-00699/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 787/X, sobre 
l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió
Tram. 290-00705/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 797/X, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agèn
cia Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010
Tram. 290-00712/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 798/X, sobre 
el mapa de zones del sistema tarifari integrat i la implemen
tació de la TMobilitat
Tram. 290-00713/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 800/X, sobre 
el pagament dels deutes a l’empresa municipal Vimusa, Ha
bitatges Municipals de Sabadell, SA
Tram. 290-00715/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 801/X, sobre 
l’itinerari i la freqüència de pas de l’autobús interurbà que 
connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa i la implantació 
d’una tarifa social
Tram. 290-00716/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 802/X, sobre 
el règim d’autorització ambiental, la publicació telemàtica 
dels resultats i el control de les emissions dels ecoparcs
Tram. 290-00717/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 803/X, sobre 
la destinació d’una partida pressupostària de la Confedera
ció Hidrogràfica de l’Ebre per a arranjar la xarxa de camins 
de Gimenells i el Pla de la Font
Tram. 290-00718/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 804/X, sobre 
les mesures i les actuacions per al millorament de la carrete
ra N230 entre Catalunya i Aragó
Tram. 290-00719/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 805/X, sobre 
la cessió d’un local de l’Incasòl situat al barri de Verdun, de 
Barcelona
Tram. 290-00720/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 806/X, sobre 
la facilitació del transport públic a la Selva interior
Tram. 290-00721/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 807/X, sobre 
el calendari d’execució de les obres ferroviàries del Corredor 
Mediterrani entre Castellbisbal i València
Tram. 290-00722/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 808/X, sobre 
la configuració final de les terres contaminades del Parc del 
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Nord de Sabadell i l’execució de les obres de prolongació de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 290-00723/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 815/X, so
bre la paralització definitiva del projecte Castor i sobre la 
norepercussió de les compensacions econòmiques en els 
ciutadans
Tram. 290-00730/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

Control del compliment de la Resolució 818/X, de 
condemna de l’atac contra el Pi de les Tres Branques
Tram. 290-00733/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

Control del compliment de la Resolució 834/X, sobre 
la recerca d’inversions i la implantació d’activitats econòmi
ques al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00749/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

Control del compliment de la Resolució 835/X, sobre 
els incompliments de la normativa sobre seguretat de la ma
quinària industrial
Tram. 290-00750/10
Sol·licitud de pròrroga p. 74
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 74

Control del compliment de la Resolució 843/X, d’ajut 
humanitari a la Franja de Gaza
Tram. 290-00758/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 145/X, sobre el 
model turístic
Tram. 390-00145/10
Sol·licitud de pròrroga p. 74
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Moció 146/X, sobre el 
suport a la innovació en els processos productius
Tram. 390-00146/10
Sol·licitud de pròrroga p. 75
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Moció 147/X, sobre les 
polítiques públiques amb relació a l’economia col·laborativa
Tram. 390-00147/10
Sol·licitud de pròrroga p. 75
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Moció 151/X, sobre 
les polítiques socials
Tram. 390-00151/10
Sol·licitud de pròrroga p. 76
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 76

Control del compliment de la Moció 162/X, sobre la 
pobresa i la desigualtat
Tram. 390-00162/10
Sol·licitud de pròrroga p. 76
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 76

Control del compliment de la Moció 176/X, sobre 
les llars d’infants
Tram. 390-00176/10
Designació de la Comissió competent p. 76

Control del compliment de la Moció 177/X, sobre els 
mitjans materials i personals de l’Administració de justícia
Tram. 390-00177/10
Designació de la Comissió competent p. 76

Control del compliment de la Moció 178/X, sobre 
l’amenaça gihadista
Tram. 390-00178/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 179/X, sobre 
les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de de
sembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern
Tram. 390-00179/10
Designació de la Comissió competent p. 77

Control del compliment de la Moció 180/X, sobre 
els principals reptes i oportunitats que ofereixen les políti
ques de la Unió Europea
Tram. 390-00180/10
Designació de la Comissió competent p. 77

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social 
i Família sobre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la 
situació de la joventut, i de la Moció 164/X, sobre les mesures 
per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 354-00394/10
Sol·licitud i tramitació p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste
nibilitat sobre la creació de l’Agència Catalana del Medi Am
bient
Tram. 354-00395/10
Sol·licitud i tramitació p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben
estar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 
577/X, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 354-00396/10
Sol·licitud i tramitació p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In
terior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 354-00397/10
Sol·licitud i tramitació p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni
bilitat sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 354-00398/10
Sol·licitud i tramitació p. 78

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
pació sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 354-00399/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 78
Sol·licitud i tramitació p. 78

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02741/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
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Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02742/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02743/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02744/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Res
tauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordena
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02745/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Pro
víncia amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02746/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02747/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Firaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02748/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02749/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02750/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02751/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02753/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació 

al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02778/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02779/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02780/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associa cions d’Activitats Recrea
tives Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02781/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Músics de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02782/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Festivals de Jazz dels Països Catalans 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02783/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02784/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de Barcelona i 
Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02785/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de la Música amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re
creatives
Tram. 352-02786/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02787/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02788/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei 



2 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 507

SUMARI 8

d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02789/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02790/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02791/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de 
Festes i Discoteques de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02792/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Sales de Concerts de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es
pectacles públics i recreatives
Tram. 352-02793/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Josep Mir, profes
sor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02794/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02795/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02796/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02797/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02798/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02799/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de les plataformes de venda d’entrades per Internet amb re

lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02802/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02804/10
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02805/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02806/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02807/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb re
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02808/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02809/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02810/10
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02811/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02812/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02813/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria Cultu
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ral Espanyola amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02814/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02815/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es
pectacles públics i recreatives
Tram. 352-02816/10
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02817/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02818/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02819/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02820/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musi
cals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02821/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02822/10
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02823/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú
blics i recreatives
Tram. 352-02824/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Provincial d’Hosteleria de Lleida amb relació 

al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02825/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Pro
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú
blics i recreatives
Tram. 352-02826/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la província 
de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02827/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02828/10
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Pro
víncia amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02829/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02830/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
dels serveis jurídics del Gremi d’Empresaris de Cinemes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02834/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Francisco Valverde, 
advocat, en representació del Gremi de Firaires, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02835/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
dels serveis jurídics de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02836/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02837/10
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02838/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació 
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al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02839/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02840/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú
blics i recreatives
Tram. 352-02841/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02842/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Pro
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú
blics i recreatives
Tram. 352-02843/10
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02844/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02845/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Res
tauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordena
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02846/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta
cles públics i recreatives
Tram. 352-02847/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Firaires amb relació al Projecte de llei d’ordena
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02848/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02849/10
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació 

al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02850/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02851/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02852/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02854/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02855/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02856/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelo
na, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02857/10
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02858/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre
atives
Tram. 352-02859/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02860/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la Província 
de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02861/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02862/10
Sol·licitud p. 91
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb re
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02863/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Pro
víncia amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02864/10
Sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02865/10
Sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora de Casals i Ateneus dels Països Cata
lans amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activi
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02866/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’Agnès Pardell i Veà, 
catedràtica de dret del treball i de la seguretat social de la 
Universitat de Lleida, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’aplicació de la garantia ju
venil
Tram. 356-00950/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Jesús 
Duran Redondo, portaveu de l’Alternativa d’Esquerres a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Ba
dia per segregació de part dels termes municipals de Barbe
rà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 356-01123/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’un representant del 
Departament d’Interior davant la Comissió de Benestar, Fa
mília i Immigració perquè expliqui l’edició especial de l’En
questa de seguretat pública de Catalunya dedicada a la gent 
gran
Tram. 356-01124/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co
missió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01134/10
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Co
missió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01135/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos
tenibilitat perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa 
Simar, d’Igualada
Tram. 356-01136/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01137/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 93

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01138/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 93

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01139/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 93

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comis
sió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’em
presa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01140/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 93

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’accident quí
mic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01141/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 93
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Co
missió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’or
denació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 356-01142/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Agrupació Taxi Companys davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’aplicació del Reial decret 
2025/1984, sobre coordinació de les competències adminis
tratives amb relació als serveis de transport públic de viatgers 
en turismes
Tram. 356-01143/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació Professional Elite Taxi Barcelona davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
l’aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de 
les competències administratives amb relació als serveis de 
transport públic de viatgers en turismes
Tram. 356-01144/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Joan Gallart Olivé, 
cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tèc
nica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur 
regulació
Tram. 356-01145/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Xavier Salvadó 
Rovira, cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels 
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les activitats d’espectacles públics i recreati
ves i llur regulació
Tram. 356-01146/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, 
director general de Cultura Popular, Associacionisme i Ac
ció Culturals, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
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sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur 
regulació
Tram. 356-01147/10
Sol·licitud p. 95

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

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les 
polítiques d’ocupació per a joves
Tram. 355-00165/10
Substanciació p. 95

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla de gestió dels parcs naturals
Tram. 355-00204/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 95

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

Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, pre
sidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
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. 353-00470/10
Decaïment p. 95

Compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00488/10
Decaïment p. 95

Compareixença d’una representació de la Federa
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Des
envolupament amb relació a la Proposició de llei de la renda 
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00522/10
Decaïment p. 95

Compareixença d’una representació de la plata
forma Pobresa Zero 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. 353-00528/10
Decaïment p. 96

Compareixença d’una representació del Consell 
General del Treball Social 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. 353-00530/10
Decaïment p. 96

Compareixença de Mario Cugat Leseurs, president 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00588/10
Substanciació p. 96

Compareixença d’Enric Canet, director de Relaci
ons Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Projec
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00597/10
Substanciació p. 96

Compareixença de Carme Borbonès, presidenta 
de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del vo
luntariat
Tram. 353-00599/10
Substanciació p. 96

Compareixença d’Albert Riu i Mas, secretari gene
ral de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs 
d’Esplai, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00603/10
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació de Creu Roja a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00613/10
Substanciació p. 96

Compareixença del president del Consell de Tre
ball, Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00630/10
Decaïment p. 96

Compareixença del president d’Amics de la Gent 
Gran amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00632/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de la Funda
ció Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00641/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de Comissi
ons Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00852/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació la Unió Ge
neral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de Ca
talunya
Tram. 353-00853/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de la Unió Sin
dical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00854/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball 
amb relació a la Proposició de llei de finançament del siste
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00855/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’Ole Thorson, enginyer de camins 
i expert en transport públic, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya
Tram. 353-00861/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de 
Barcelona Regional i director de Projectes Ambientals, Ter
ritorials i d’Energia, amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de Ca
talunya
Tram. 353-00862/10
Decaïment p. 97

Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de ca
mins, canals i ports, amb relació a la Proposició de llei de 
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finançament del sistema integrat del transport públic de Ca
talunya
Tram. 353-00863/10
Decaïment p. 98

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedrà
tic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00864/10
Substanciació p. 98

Compareixença de Francesc Magrinyà, professor 
d’urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sistema in
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00865/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de l’Autoritat 
del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00866/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Municipis amb Transport Urbà amb relació a la Proposi
ció de llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 353-00868/10
Substanciació p. 98

Compareixença de Josep Maria Cullell, president 
de Tram, amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00874/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’Alain Flausch, secretari general 
de l’Associació Internacional de Transport Públic, amb rela
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema inte
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00875/10
Decaïment p. 98

Compareixença de Peter Hendy, comissari de 
Transport for London, amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic de Ca
talunya
Tram. 353-00876/10
Canvi de tramitació p. 98

Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica 
en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finança
ment del sistema integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00877/10
Substanciació p. 99

Compareixença del director de l’Agència de l’Habi
tatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01070/10
Substanciació p. 99

Compareixença de Míriam Paredes i Espinar, as
sessora de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat
ges buits
Tram. 353-01071/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa
ció d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalu
nya (AicecAdicae) amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01072/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associ
ació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 353-01074/10
Substanciació p. 99

Compareixença de Carme Trilla, responsable d’ac
ció social de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01075/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01077/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de la Confe
deració Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Pro
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01082/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat
ges buits
Tram. 353-01084/10
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació del Consorci 
de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb re
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01086/10
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació de la Federa
ció Catalana de Promotors Constructors d’Edificis amb re
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01087/10
Substanciació p. 100

Compareixença d’Anna del Frago, presidenta de la 
Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Ca
talunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01088/10
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01089/10
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb rela
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01090/10
Decaïment p. 100

Compareixença de Damià Calvet, director de l’Insti
tut Català del Sòl, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01091/10
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació de l’Observa
tori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01093/10
Substanciació p. 100
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Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 353-01095/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de la Platafor
ma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01096/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de la Platafor
ma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01097/10
Substanciació p. 101

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01100/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat
ges buits
Tram. 353-01103/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’Eva Menor, alcaldessa de Badia 
del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segre
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 353-01160/10
Substanciació p. 101

Compareixença de l’interventor de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès amb relació a la Proposició de llei de modifi
cació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 353-01161/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació del Departa
ment de Governació i Relacions Institucionals amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 
creació del municipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 353-01162/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació del Departa
ment d’Economia i Coneixement amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del muni
cipi de Badia per segregació de part dels termes municipals 
de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 353-01163/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, 
exsecretari d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de 
Badia per segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 353-01164/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, ca
tedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de 

part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cer
danyola del Vallès
Tram. 353-01165/10
Decaïment p. 102

Compareixença de Pere Guerra Serra, representant 
a Catalunya de l’Associació Nacional de Productors d’Ener
gia Fotovoltaica (Anpier), davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar la situació del sector de l’energia 
fotovoltaica
Tram. 357-00763/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Pere Guerra Serra, delegat a 
Catalunya de l’Associació Nacional de Productors d’Energia 
Fotovoltaica, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar la situació del sector de l’energia fotovoltaica
Tram. 357-00781/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00838/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Jordi Pujol i Ferrusola davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00839/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Marta Ferrusola Lladós davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00842/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Ramon Pedrós Martí, excap 
del Gabinet de Premsa de Presidència entre els anys 1988 i 
1998, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Eva
sió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00849/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Jordi Rafael Bagó Mons, mem
bre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comis
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01022/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Joan Gaspart i Solves, presi
dent de Turisme de Barcelona i membre del Consell d’Ad
ministració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01030/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Rafael Suñol, exconseller de 
Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació so
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01034/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Manuel Albanell Mira, director 
general de Catalana d’Iniciatives i membre del Consell d’Ad
ministració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01051/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Joan Carles Rovira, membre del 
Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’In
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01054/10
Substanciació p. 103
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Compareixença de Pere Duran i Vall·llosera, exdi
rector general de Turisme de Barcelona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01062/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Joan Roca Sagarra, secretari 
del Consell d’Administració de Spanair i membre del bufet 
Roca Junyent Advocats, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01071/10
Substanciació p. 104

Compareixença d’una representació del Departa
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural davant la Subcomissió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01211/10
Substanciació p. 104

Compareixença d’una representació de l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària davant la Subcomissió 
d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01212/10
Substanciació p. 104

Compareixença d’una representació de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries davant la Subcomis
sió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01213/10
Substanciació p. 104

Compareixença d’una representació del Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica davant la Subco
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01214/10
Substanciació p. 104

Compareixença del secretari general d’Empresa i 
Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació
Tram. 357-01267/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de la directora del Servei d’Ocupa
ció de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 357-01268/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de l’Agència 
per a la Competitivitat de l’Empresa davant la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-01269/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’Agnès Pardell i Veà i M. Àngels 
Cabasés davant la Comissió de Polítiques de Joventut per
què informin sobre l’aplicació de la garantia juvenil
Tram. 357-01270/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Joaquim Jesús Duran Redon
do, portaveu de l’Alternativa d’Esquerres a l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segrega
ció de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 357-01271/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105
Substanciació p. 105

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 50
Convocada per al 4 de març de 2015 p. 105

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
Al·legacions que formula el Parlament p. 106
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 947/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les malalties minoritàries
Tram. 250-01262/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
febrer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’aplicació d’un model d’atenció a les 
malalties minoritàries integrat i en xarxa (tram. 250-
01262/10), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 83959).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

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

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

c) Treballar per l’ampliació del nombre de malalties 
minoritàries incloses en els cribratges neonatals.

d) Prioritzar la recerca de noves eines diagnòstiques 
de les malalties minoritàries i la investigació i el des-
envolupament de nous medicaments, i donar-hi suport.

e) Potenciar els bancs de mostres de pacients amb ma-
lalties minoritàries per a utilitzar-los en recerca, des-
envolupament i innovació, després d’obtenir-ne el con-
sentiment informat.

f) Divulgar a escala institucional l’existència de les 
malalties minoritàries i l’impacte que tenen sobre la 
vida diària dels pacients i familiars, a fi d’incremen-
tar-ne la conscienciació social, i la importància de la 
recerca en aquest àmbit, no només per la seva relle-
vància social, sinó també pel seu impacte potencial 
sobre una economia basada en el coneixement.

g) Potenciar la intersectorialitat en l’abordatge de les ma-
lalties minoritàries, d’acord amb els esquemes emprats 

en les restants malalties que generen dependència i dis-
capacitat, i reforçar especialment el treball conjunt entre 
els àmbits de salut, educació, benestar social i treball.

h) Demanar al Govern de l’Estat que reguli, en l’àm-
bit laboral, permisos d’aplicació general (per exemple, 
permisos per als progenitors amb fills afectats per al-
guna malaltia minoritària per a acudir, per exemple, a 
sessions de rehabilitació).

i) Establir recomanacions en els convenis col·lectius o 
pactes d’empresa per tal que les parts que negocien hi 
puguin incloure mesures socials en aquest sentit, en el 
marc del Consell de Relacions Laborals.

j) Continuar donant suport a la tasca que duen a terme 
les associacions i federacions d’associacions de malalti-
es minoritàries, per tal que puguin continuar donant su-
port a les persones afectades de malalties minoritàries.

k) Adaptar el Programa de prevenció i atenció a la cro-
nicitat (PPAC) del Departament de Salut, aprovat el 
2012, en la planificació operativa del CatSalut, per a 
encabir-hi clarament les malalties minoritàries.

l) Instar el CatSalut a elaborar una instrucció per a ope-
rativitzar el model d’atenció a les malalties minoritàries.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 948/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament de la prevenció de la di-
abetis de tipus 2
Tram. 250-01264/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el millorament de la prevenció de la di-
abetis de tipus 2 (tram. 250-01264/10), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 88987).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Millorar la prevenció de la diabetis de tipus 2 des de 
l’atenció primària de salut amb l’objectiu de modificar 
els hàbits de vida i fer promoció de la salut per mitjà 
de les activitats relacionades amb l’alimentació i l’acti-
vitat física saludable en diversos àmbits.
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b) Dur a terme la revisió i l’actualització de la ruta as-
sistencial de la diabetis, amb la participació activa dels 
professionals sanitaris.

c) Fer extensives a totes les àrees bàsiques de salut les 
bones pràctiques i les experiències dutes a terme en 
alguns llocs sobre tractaments de bons hàbits, que aju-
den a reduir la medicació requerida per a controlar la 
diabetis, aportant el pressupost necessari per a dur-les 
a terme, que no ha d’ésser necessàriament incremen-
talista.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 949/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la implicació en l’assessorament i el se-
guiment de l’Hospital Sant Bernabé, de Berga
Tram. 250-01278/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la implicació en l’assessorament i el se-
guiment de l’Hospital Sant Bernabé, de Berga (tram. 
250-01278/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari 
Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impli-
car-se en l’assessorament i el seguiment de l’Hospital 
Sant Bernabé, de Berga, juntament amb l’Ajuntament 
de Berga, els ajuntaments de la comarca i el Patronat 
de la Fundació Hospital Sant Bernabé, i també a tro-
bar noves fórmules i un nou model de gestió de l’equi-
pament, que garanteixin que: 

a) La gestió de l’Hospital Sant Bernabé continuï essent 
pública.

b) La participació de les institucions i les entitats ber-
guedanes sigui efectiva.

c) Se salvaguardin els llocs de treball.

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

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

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 950/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la utilització de personal i recursos pú-
blics en la gestió privada de la sanitat
Tram. 250-01288/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la utilització de personal i recursos públics 
en la gestió privada de la sanitat (tram. 250-01288/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 88287), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 92008) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 92251).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme una inspecció específica, per mitjà del 
CatSalut, a Barnaclínic i l’Hospital Clínic, per tal que 
es garanteixi la no-discriminació de les persones ate-
ses a l’Hospital Clínic ni com a conseqüència de l’ac-
tivitat privada de Barnaclínic ni per llur situació eco-
nòmica ni per cap altra situació. Inspeccionar, també, 
la utilització d’una planta de l’Hospital, la utilització 
de tots els recursos per a fer les proves pertinents per 
a intervencions dutes a terme per Barnaclínic, el siste-
ma retributiu dels professionals contractats per les du-
es entitats (Hospital Clínic i Barnaclínic) i les incom-
patibilitats en les quals poden incórrer aquests pel que 
fa als horaris i la jornada laboral.

b) Presentar-li el resultat de la inspecció esmentada en 
la lletra a.

c) Fins que tot això no es produeixi, prendre les mesu-
res pertinents per tal que cessi l’activitat privada que 
Barnaclínic duu a terme utilitzant els recursos materi-
als i personals de l’Hospital Clínic de Barcelona i que, 
a més de vulnerar la normativa estatal i europea so-
bre competència, comporta la utilització de recursos 
públics en benefici privat i estableix discriminacions 
d’accés al sistema sanitari públic en benefici exclusiu 
dels ciutadans amb més recursos econòmics.
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d) Vetllar per tal que l’activitat privada que es pugui 
estar realitzant en qualsevol altre centre sanitari que 
formi part del Siscat s’ajusti a la legalitat vigent i que 
no comporti endarrerir o posposar l’assistència de pa-
cients del sistema sanitari de cobertura pública.

e) Sotmetre a debat i aprovació en seu parlamentària la 
instrucció que pretén regular l’activitat sanitària priva-
da en centres sanitaris del Siscat, de manera que quedi 
blindat que mai no es pugui dur a terme cap activitat 
privada que comporti endarrerir o posposar l’assistèn-
cia de pacients del sistema sanitari de cobertura pú-
blica.

f) Establir mesures de control i normes de transparèn-
cia i bones pràctiques per tal de garantir que els centres 
privats o de titularitat privada que formen part del Sis-
cat i que reben finançament, total o parcial, per mitjà de 
fons públics, destinin tots aquests ingressos a la presta-
ció dels serveis sanitaris contractats pel CatSalut.

g) Establir mesures de control per tal d’impedir que 
els directius i els professionals que presten serveis re-
tribuïts en els centres públics i concertats del sector 
públic puguin desenvolupar, durant llur jornada la-
boral al sector públic, activitats privades en el mateix 
centre o en un altre centre, tant si són retribuïdes no-
minalment com si ho són per mitjà de societats de les 
quals formin part o en les quals participin.

h) Establir mesures de control per tal que qualsevol 
persona que dugui a terme activitats professionals, la-
borals o mercantils en el sector sanitari s’ajusti estric-
tament a les normes sobre incompatibilitats i cotitza-
ció a la seguretat social.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 951/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la desnutrició relacionada amb la ma-
laltia
Tram. 250-01290/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la posada en marxa d’un pla contra la 
desnutrició relacionada amb la malaltia (tram. 250-
01290/10), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 88286), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 92009) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 92250).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Implantar obligatòriament a tots els hospitals de Ca-
talunya mètodes d’avaluació de la desnutrició relacio-
nada amb la malaltia aguda i crònica.

b) Implantar el cribratge també a l’atenció primària de 
salut en el Pla d’intervenció individual i compartit, pri-
oritzant els infants i els pacients «fràgils» de patologi-
es complexes.

c) Dur a terme plans de formació per als equips sanitaris.

d) Establir protocols de tractament nutricional, regis-
tre i monitoratge de les actuacions per a procedir a 
l’avaluació dels resultats en salut.

e) Dur a terme l’avaluació nutricional a les residències 
geriàtriques amb finançament total o parcial del De-
partament de Benestar Social i Família, els centres so-
ciosanitaris, els serveis d’hospitalització i internament 
de salut mental, les llars residència i també els centres 
d’atenció diürna –hospitals de dia i centres de dia.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 952/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el servei d’urgències del CAP Guineue-
ta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’ampliació de l’horari del servei d’ur-
gències del CAP Guineueta, de Barcelona (tram. 
250-01332/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 98510).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Ampliar l’horari d’obertura diari del servei d’aten-
ció a les urgències del CAP Guineueta, de Barcelona, 
augmentant la franja horària d’atenció assistencial en-
tre setmana.
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b) Garantir l’obertura de les urgències del CAP Guine-
ueta els diumenges i dies festius.

c) Mantenir els contactes amb els representants de les 
associacions de la Guineueta, per tal de fer el segui-
ment de l’activitat dels dispositius d’atenció continua-
da (centre d’urgències d’atenció primària i atenció do-
miciliària).

d) Dotar la base d’ambulàncies del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques al CAP Guineueta, de Barcelona, 
d’un vehicle de suport vital avançat amb un metge i 
una infermera i fins a un màxim de tres vehicles, in-
cloent-hi el recurs esmentat de suport vital avançat i 
altres de suport vital bàsic.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 953/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment de la dotació del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques, SA de l’Hospi-
tal de Palamós
Tram. 250-01334/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
febrer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el manteniment de la dotació del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques, SA de l’Hospital de 
Palamós (tram. 250-01334/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
98511) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 98556).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir la mateixa dotació de vehicles i de profes-
sionals del Sistema d’Emergències Mèdiques adscrita 
a l’Hospital de Palamós, amb la distribució d’efectius 
més operativa per a donar cobertura a les necessitats 
d’atenció urgent de la població del Baix Empordà, 
d’acord amb l’experiència dels darrers anys. Alhora, 
treballar juntament amb el Sistema d’Emergències 
Mèdiques i l’Ajuntament de Palamós i també amb la 
resta de municipis de la comarca, facilitant tota la in-
formació necessària dels efectius dels quals es dispo-
sarà, per tal de mantenir el servei adequat de transport 

sanitari, fer-ne el seguiment i revisar la decisió, si cal-
gués, un cop fetes les avaluacions corresponents.

b) Presentar a la comissió parlamentària corresponent 
un informe justificatiu de les millores que podria com-
portar, per a la comarca del Baix Empordà, qualsevol 
reordenació del personal adscrit a l’equip assistencial 
destinat al transport sanitari urgent.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 954/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els serveis de salut de la comarca del 
Baix Empordà
Tram. 250-01335/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre els serveis de salut de la comarca del Baix 
Empordà (tram. 250-01335/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
98513) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 98557).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Assegurar i preservar els serveis de salut existents a 
la comarca del Baix Empordà per a poder mantenir la 
qualitat assistencial a la comarca.

b) No tancar i mantenir els serveis d’urgències en ho-
rari nocturn (servei d’atenció continuada d’urgències) 
als centres d’assistència primària de la Bisbal d’Em-
pordà i de Torroella de Montgrí.

c) Presentar a la comissió parlamentària corresponent 
un informe justificatiu de les millores que podria com-
portar, per a la comarca del Baix Empordà, qualsevol 
reorganització dels serveis d’urgències en horari noc-
turn (servei d’atenció continuada d’urgències).

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà
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Resolució 955/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els recursos sanitaris de la comarca 
del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre els recursos sanitaris de la comarca del 
Baix Empordà (tram. 250-01336/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 98512) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 98558).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Assegurar que els recursos a la comarca del Baix 
Empordà siguin els adequats per a garantir el mante-
niment d’una assistència sanitària de qualitat per als 
seus ciutadans.

b) Revisar les assignacions en salut per capita a la co-
marca del Baix Empordà per a garantir que aquests 
recursos sanitaris siguin, com a mínim, equivalents a 
la mitjana del país i equitatius amb els de la resta de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

Resolució 956/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el sanejament del dèficit del Con-
sorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió 28, 12.02.2015, DSPC-C 620

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de fe-
brer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sa-
nitari del Maresme (tram. 250-01358/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101895) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
101920).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a progra-
mar, en el termini de tres mesos, el calendari d’aporta-
cions extraordinàries destinades a sanejar tot el dèficit 
estructural del Consorci Sanitari del Maresme i evitar 
que es posi en risc la prestació dels serveis sanitaris.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Pere Vila i Fulcarà

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre els 
drets lin güís tics a Catalunya
Tram. 360-00014/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió 9, tinguda el 23.02.2015, DSPC-C 627.

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les 
activitats de l’Autoritat Catalana per a la Pre-
venció de la Tortura corresponent al 2014
Tram. 360-00018/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió 9, tinguda el 23.02.2015, DSPC-C 627.
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1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modifica-
ció del Reglament (UE) 1304/2013, relatiu al 
Fons Social Europeu, pel que fa a un aug-
ment de l’import del prefinançament inicial 
dels programes operatius que tenen el su-
port de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
Tram. 295-00186/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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 de concessió d’un suple-
ment de crèdit i de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària
Tram. 202-00072/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 106176).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció d’un informe sobre el compliment dels 
acords del debat general sobre la situació 
de la joventut
Tram. 250-01183/10

Retirada

Retirada en la sessió 15 de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, tinguda el 17.02.2015, DSPC-C 624.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 36, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 632.
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Proposta de resolució sobre la reclamació al 
Govern de l’Estat de la modificació de la dis-
posició transitòria tercera de la Llei 29/1994, 
d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió 36, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 632.

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 formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci
ons i grups socials
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 

21.01.201, DSPC-C 596; 29.01.2015, DSPC-C 

600; 11.02.2015, DSPC-C 613; 12.02.2015, 

DSPC-C 619; 26.02.2015, DSPC-C 635

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes 

El 28 de gener de 2015, DSPC-C 596

Compareixença de Francesc Ranchal, en representació 
del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educa-
tiu, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01034/10)

Compareixença de Jordi Oliveras, expresident de la 
Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Pro-
fessional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01057/10)

Compareixença de Salvador Alemany, president del 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i 
el Creixement, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01055/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 353-01016/10)

Compareixença de Joaquim Gay de Montellà, presi-
dent 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 Cata-
lunya (tram. 353-01001/10)

Compareixença d’una representació de la Cecot amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01064/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-00991/10)
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Compareixença d’un membre de la Fundació Jaume Bo-
fill amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-00993/10)

Compareixença de Rafael Merino, en representació 
del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01039/10)

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)

Compareixença de Miquel Valls, president de la Cam-
bra 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)

Compareixença de Josep Francí, ex-director general de 
Formació Professional i director de Delegacions de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya (tram. 353-01004/10)

Compareixença d’una representació de la Junta de Di-
rectors de Centres Públics de Formació Professional 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-01050/10)

Compareixença de Jordi Vilarrubí, director de l’Insti-
tut Santa Eugènia, de Girona, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01059/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’Esco-
les per a les Bones Pràctiques a la Formació Professio-
nal amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01054/10)

Compareixença de Josep Codina, director general de 
l’Escola Joviat, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01025/10)

Compareixença de Juanjo García, president de l’Asso-
ciació de Directius de l’Educació Pública de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01058/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Centres d’Ensenyament Privat no Concertats de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01067/10)

El 29 de gener de 2015, DSPC-C 600

Compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, se-
cretari general de la Unió General de Treballadors, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 353-00996/10)

Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari ge-
neral de Comissions Obreres, o de la persona d’aques-
ta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-00997/10)

Compareixença de dos representants de la Unió Sin-
dical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-01052/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Joves Estudiants de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01022/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Estudiants Progressistes amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 353-01026/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat d’Es-
tudiants amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01027/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Catalans amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01053/10)

Compareixença d’una representació del Consell Naci-
onal de la Joventut de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-00994/10)

Compareixença d’Afra Blanco, representant d’Avalot, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-00995/10)

Compareixença d’Aina Vidal, politòloga de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en temes 
de formació i responsable d’organització d’Acció Jove, 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-01031/10)

Compareixença de Lourdes Esteban, directora de For-
mació i Ocupació de Pimec, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 353-00999/10)

Compareixença de Manuel Cermerón, director gene-
ral d’Aqualogy, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01061/10)

Compareixença d’Antonio Condal Tomàs, director de 
Recursos Humans de la Corporació Alimentària Guis-
sona, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01063/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01020/10)
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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)

Compareixença de Roser Bertran, directora de projec-
tes de Kreanta i experta en formació professional, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01043/10)

Compareixença de Lola López, economista, amb rela-
ció al Projecte de llei de formació i qualificació profes-
sional de Catalunya (tram. 353-01045/10)

L’11 de febrer de 2015, DSPC-C 613

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01005/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01006/10)

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Ciutats amb Consell de Formació Professional amb re-
lació al Projecte de llei de formació i qualificació pro-
fessional de Catalunya (tram. 353-01023/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
BCN Formació Professional amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01066/10)

Compareixença de Joan Ramon Dolcet, consultor de 
formació professional de la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01014/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01013/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01017/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana de la Formació amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01018/10)

Compareixença d’una representació de la fundació El 
Llindar amb relació al Projecte de llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
00990/10)

Compareixença de Francesc Roca, director de l’Insti-
tut Comte de Rius, de Tarragona, amb relació al Pro-

jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01008/10)

Compareixença d’Anna Mates, directora de Formació 
de la Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01011/10)

Compareixença de Francesc Solà, expresident de la 
Fundació Eduard Soler, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01012/10)

Compareixença de Ricard Coma Montoro, director de 
l’Escola Pia Diputació i exgerent de la Fundació BCN 
Formació Professional, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01015/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
La Carena amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01021/10)

Compareixença de José Abascal, director de l’Insti-
tut Salesians de Sarrià, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01060/10)

Compareixença de Jaume Barniol, en representació de 
la Fundació Lacetània, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01033/10)

Compareixença de Montse Tarridas i Lucía Albardíaz, 
en representació del projecte DIDàctica, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 353-01007/10)

Compareixença d’una representació de Discapacitat 
Intel·lectual de Catalunya (Dincat) amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01019/10)

Compareixença de Tomás Segundo, coordinador del 
Centre Integral de la Garrotxa, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01035/10)

Compareixença d’Isidre Garcia, director de l’Institut 
Salvador Seguí, de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de formació i qualificació professional de Cata-
lunya (tram. 353-01036/10)

El 12 de febrer de 2015, DSPC-C 619

Compareixença de Jaime López Cossio, ex-director 
general de Formació i Ocupació de la Xunta de Gali-
cia, amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01049/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Centres Públics de Formació Professional del País Basc 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01028/10)
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Compareixença d’una representació del Departament 
d’Educació, Política Lingüística i Cultura del Govern 
Basc amb relació al Projecte de llei de formació i quali-
ficació professional de Catalunya (tram. 353-01030/10)

Compareixença de Jean Salles, secretari general de la 
Cambra d’Arts i Oficis dels Pirineus Orientals, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01041/10)

Compareixença d’Imma Estivill Balsells, presidenta de 
la sectorial Serveis Ocupacionals i de Qualificació de 
Pimec, amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya (tram. 353-01000/10)

Compareixença de Xavier Farriols, impulsor de plans 
de transició al treball, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01032/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació Pa-
co Puerto amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01037/10)

Compareixença d’Antoni Garcia, responsable de For-
mació Professional de l’Institut Can Vilumara, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01038/10)

Compareixença de Francesc Castellana, president de la 
Fundació Utopia, amb relació al Projecte de llei de for-
mació i qualificació professional de Catalunya (tram. 
353-01048/10)

Compareixença de Carles Martínez, catedràtic d’insti-
tut jubilat i expert en formació professional i qualifica-
cions, amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya (tram. 353-01042/10)

Compareixença de Nicolau Galdeano, inspector de 
formació professional, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01056/10)

El 26 de febrer de 2015, DSPC-C 619

Compareixença de Tobias Wolfgarten, en representa-
ció de l’Oficina Alemanya per a la Cooperació Inter-
nacional en Educació i Formació Professional, amb 
relació al Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya (tram. 353-01029/10)

Compareixença de Thomas Giessler, responsable de 
Formació Dual i de les cambres de la Federació Ale-
manya de Sindicats (DGB), amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 353-01009/10)

Compareixença de Manel Xifra, president de Come-
xi Group, amb relació al Projecte de llei de formació 
i qualificació professional de Catalunya (tram. 353-
01062/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Sindi-
cal Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01024/10)

Compareixença d’Oriol Homs, exdirector de la Fundació 
Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediter-
rània, amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya (tram. 353-01010/10)

Compareixença d’Eugenio Astigarraga, professor de 
la Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Mondragon i de Tknika, Centre d’Inno-
vació per a la Formació Professional del Govern del País 
Basc, amb relació al Projecte de llei de formació i qua-
lificació professional de Catalunya (tram. 353-01051/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’Òscar Valiente, expert en formació 
professional de la Fundació Jaume Bofill, amb relació 
al Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya (tram. 353-00992/10)

Compareixença de Josep González, president de Pi-
mec, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-00998/10)

Compareixença de Maribel Garcia, en representació 
del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya (tram. 353-01040/10)

Compareixença de Francesc Solé, catedràtic emèrit de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de formació i qualificació professional 
de Catalunya (tram. 353-01044/10)

Compareixença de Xavier Ferrer, economista i coor-
dinador del Club de Prospectiva del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de formació i qualificació professional de Catalunya 
(tram. 353-01046/10)

Compareixença d’una representació de l’Oficina de 
l’Organització Internacional del Treball a Espanya 
amb relació al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 353-01047/10)

Compareixença de Luis Pérez, director de Relacions 
Institucionals de Randstad, amb relació al Projecte de 
llei de formació i qualificació professional de Catalu-
nya (tram. 353-01065/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 4 dies hàbils (del 03.03.2015 al 06.03.2015).
Finiment del termini: 09.03.2015; 09:30 h.
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Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107023).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2015.

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 107028; 107444).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2015.

Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res i administratives
Tram. 200-00034/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 486)

En el BOPC 486, a la pag. 72.

On hi diu: 

«Esmenes reservades per a defensar en el Ple

GP de Convergència i Unió

317, 318, 319, 335, 362

GP d’esquerra Republicana de Catalunya

300, 416, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 436

GP Socialista

4, 9, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 52, 56, 59, 70, 75, 
76, 82, 86, 87, 88, 89, 96, 98, 101, 102, 105, 108, 111, 
116, 122, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 
137, 138, 140, 142, 148, 149, 150, 168, 170 a 178, 183 a 
188, 192, 193, 196, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
213, 218, 223, 224, 225, 229 a 252, 258 a 282, 286 a 
295, 301, 303, 328, 329, 348, 353, 357, 359, 361, 365, 

371, 377, 381, 385, 389, 393, 442, 444, 454, 455, 456, 
457, 463

GP del Partit Popular de Catalunya

3, 7, 16, 24, 25, 33, 50, 51, 54, 55, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 
68, 69, 74, 79, 80, 81, 93, 95, 100, 104, 107, 110, 113, 
115, 119, 121, 124, 147, 155, 163, 164, 182, 191, 284, 
285, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 333, 346, 347, 355, 
356, 364, 375, 448, 462

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

2, 5, 6, 12, 19, 23, 41, 42, 43, 48, 72, 78, 84, 85, 90, 91, 
123, 126, 144, 152, 166, 180, 195, 208, 214, 215, 216, 
219, 222, 226, 227, 253, 254, 255, 256, 257, 283, 296, 
297, 298, 299, 302, 315, 316, 331, 333, 337, 350, 358, 
368, 369, 373, 377, 379, 383, 387, 391, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 443, 446, 452, 459

GP de Ciutadans 

1, 18, 40, 47, 53, 57, 60, 62, 71, 77, 83, 92, 94, 97, 99, 
103, 106, 109, 114, 117, 143, 151, 169, 179, 189, 194, 
207, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
314, 324, 325, 330, 338, 349, 372, 378, 382, 386, 390, 
394, 445, 458»

Hi ha de dir: 

«Esmenes reservades per a defensar en el Ple

GP de Convergència i Unió

317, 318, 319, 335, 362

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

300, 416, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 436

GP Socialista

4, 9, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 52, 56, 59, 70, 75, 
76, 82, 86, 87, 88, 89, 96, 98, 101, 102, 105, 108, 111, 
116, 122, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 
137, 138, 140, 142, 148, 149, 150, 168, 170 a 178, 183 a 
188, 192, 193, 196, 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
213, 218, 223, 224, 225, 229 a 252, 258 a 282, 286 a 
295, 301, 303, 328, 329, 348, 353, 357, 359, 361, 365, 
371, 377, 381, 385, 389, 393, 442, 444, 454, 455, 456, 
457, 463
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GP del Partit Popular de Catalunya

3, 7, 16, 24, 25, 33, 50, 51, 54, 55, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 
68, 69, 74, 79, 80, 81, 93, 95, 100, 104, 107, 110, 113, 
115, 119, 121, 124, 147, 155, 163, 164, 182, 191, 284, 
285, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 333, 346, 347, 355, 
356, 364, 375, 448, 462

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

2, 5, 6, 12, 19, 23, 41, 42, 43, 48, 72, 78, 84, 85, 90, 91, 
123, 126, 144, 152, 166, 180, 195, 208, 214, 215, 216, 
219, 222, 226, 227, 253, 254, 255, 256, 257, 283, 296, 
297, 298, 299, 302, 315, 316, 331, 333, 334, 337, 350, 
358, 368, 369, 373, 376, 377, 379, 383, 387, 391, 395, 
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 443, 446, 452, 459

GP de Ciutadans 

1, 18, 40, 47, 53, 57, 60, 62, 71, 77, 83, 92, 94, 97, 99, 
103, 106, 109, 112, 114, 117, 143, 151, 169, 179, 189, 
194, 207, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
313, 314, 324, 325, 330, 338, 349, 372, 378, 382, 386, 
390, 394, 445, 458»

Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107024).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2015.

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 107029; 107445).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 107016; 107019; 107030).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 26.02.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2015.

Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10

Tinguda de les compareixences d’organitzacions 
i grups socials
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 11.02.2015, 

DSPC-C 614; 25.02.2015, DSPC-C 631

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

L’11 de febrer de 2015, DSPC-C 614

Compareixença d’una representació de Transports 
Metropolitans de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya. (tram. 353-00867/10)

Compareixença d’una representació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 353-00869/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00850/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 353-00851/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 353-00856/10)
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Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya  
(tram. 353-00872/10)

Compareixença d’una representació de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 353-00857/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 353-
00858/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 353-00859/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
Stop Pujades amb relació a la Proposició de llei de fi-
nançament del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya (tram. 353-00860/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Consumidors en Acció de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya (tram. 353-00873/10)

El 25 de febrer de 2015, DSPC-C 631

Compareixença d’una representació de l’Autoritat del 
Transport Metropolità amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00866/10)

Compareixença d’una representació de l’Agrupació de 
Municipis amb Transport Urbà amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 353-00868/10)

Compareixença de Josep Maria Cullell, president de 
Tram, amb relació a la Proposició de llei de finança-
ment del sistema integrat del transport públic de Cata-
lunya (tram. 353-00874/10)

Compareixença d’Ole Thorson, enginyer de camins i 
expert en transport públic, amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya (tram. 353-00861/10)

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 353-
00864/10)

Compareixença de Francesc Magrinyà, professor d’ur-
banisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de finançament 

del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 353-00865/10)

Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica en 
mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya (tram. 353-00877/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00852/10)

Compareixença d’una representació la Unió General 
de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya (tram. 353-00853/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Sindi-
cal Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00854/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat Fe-
deral Ferroviari de la Confederació General del Tre-
ball amb relació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de Catalunya 
(tram. 353-00855/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’una representació de Renfe amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya (tram. 353-
00870/10)

Compareixença d’una representació de Rodalies de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya (tram. 353-00871/10)

Compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de Bar-
celona Regional i director de Projectes Ambientals, 
Territorials i d’Energia, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00862/10)

Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de ca-
mins, canals i ports, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya (tram. 353-00863/10)

Compareixença d’Alain Flausch, secretari general de 
l’Associació Internacional de Transport Públic, amb 
relació a la Proposició de llei de finançament del sis-
tema integrat del transport públic de Catalunya (tram. 
353-00875/10)

Compareixences amb canvi de tramitació 
a aportacions per escrit

Aportació escrita de Peter Hendy, comissari de Trans-
port for London, amb relació a la Proposició de llei de 
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finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya (tram. 343-00075/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 03.03.2015 al 23.03.2015).
Finiment del termini: 24.03.2015; 09:30 h.

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en sessió tin-
guda el 25 de febrer de 2015, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
de finançament del sistema integrat del transport pú-
blic de Catalunya (tram. 202-00060/10) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 109.1 i concordants 
del Reglament del Parlament. La Ponència és integra-
da pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Hortènsia Grau Juan

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

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

Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 12.12.2014 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya

Proposta de compareixença d’Eva Menor, alcaldessa 
de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de Barbe-
rà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-
02605/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès 
(Tram. 352-02606/10)

Proposta de compareixença d’una representació del De-
partament d’Economia i Coneixement amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 
22 de febrer, de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02607/10)

Grup Parlamentari Socialista 

Proposta de compareixença de l’alcaldessa de Badia 
del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de 
febrer, de creació del municipi de Badia per segrega-
ció de part dels termes municipals de Barberà del Va-
llès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02608/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila, 
catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del 
Vallès (Tram. 352-02609/10)

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

Proposta de compareixença d’Eva Menor Contador, 
alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
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Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès 
(Tram. 352-02610/10)

Proposta de compareixença de Ricard Fernández On-
tiveros, director general de Suara Cooperativa, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès 
(Tram. 352-02611/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya

Proposta de compareixença de Francesc Granell, ca-
tedràtic d’organització econòmica internacional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02612/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila, 
catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació 
del municipi de Badia per segregació de part dels ter-
mes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès (Tram. 352-02613/10)

Grup Mixt

Proposta de compareixença de Joaquim Jesús Duran 
Redondo, portaveu de l’Alternativa d’Esquerres per Ba-
dia a l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 
22 de febrer, de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02614/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’Eva Menor, alcaldessa 
de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de 
creació del municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cer-
danyola del Vallès (Tram. 352-02615/10)

Proposta de compareixença de l’interventor de l’Ajun-
tament de Badia del Vallès amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02616/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vila-
nova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació 

del municipi de Badia per segregació de part dels ter-
mes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès (Tram. 352-02617/10)

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

11.02.2015, DSPC-C 612

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença d’Eva Menor, alcaldessa de Badia del 
Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès 
i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01160/10)

Compareixença de l’interventor de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de 
crea ció del municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cer-
danyola del Vallès (Tram. 353-01161/10)

Compareixença d’una representació del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 
22 de febrer, de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01162/10)

Compareixença d’una representació del Departament 
d’Economia i Coneixement amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de 
febrer, de creació del municipi de Badia per segrega-
ció de part dels termes municipals de Barberà del Va-
llès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01163/10)

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, exse-
cretari d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de 
creació del municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cer-
danyola del Vallès (Tram. 353-01164/10)

Compareixença de Joaquim Solé i Vila, catedrà-
tic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès 
(Tram. 353-01165/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
rebutjades

Proposta de compareixença de Francesc Granell, ca-
tedràtic d’organització econòmica internacional de la 
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Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02612/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Proposta de compareixença de Joaquim Jesús Duran 
Redondo, portaveu de l’Alternativa d’Esquerres per Ba-
dia a l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 
22 de febrer, de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02614/10)

Tinguda de les compareixences d’organitzacions 
i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals 

25.02.2015, DSPC-C 630

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

Compareixença d’Eva Menor, alcaldessa de Badia del 
Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de fe-
brer, de creació del municipi de Badia per segregació 
de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01160/10)

Compareixença de l’interventor de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de cre-
ació del municipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerda-
nyola del Vallès (Tram. 353-01161/10)

Compareixença d’una representació del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 
22 de febrer, de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01162/10)

Compareixença d’una representació del Departament 
d’Economia i Coneixement amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de 
febrer, de creació del municipi de Badia per segrega-
ció de part dels termes municipals de Barberà del Va-
llès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 353-01163/10)

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, exse-
cretari d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de 
creació del municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cer-
danyola del Vallès (Tram. 353-01164/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Joaquim Solé i Vila, catedràtic d’hi-
senda pública de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Ba-
dia per segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 
353-01165/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 03.03.2015 al 12.03.2015).
Finiment del termini: 13.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de derogació de la Llei 
6/2014, del 10 de juny, de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari Socialista (reg. 107031; 
107117).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 05.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2015.

Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 107017).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 27.02.2015 al 02.03.2015).
Finiment del termini: 03.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2015.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
107202).
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Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil.
Finiment del termini: 04.03.2015; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2015.

Proposició de llei de garantia de l’assistèn-
cia sanitària i farmacèutica pel sistema ca-
talà de la salut
Tram. 202-00080/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.03.2015 al 16.03.2015).
Finiment del termini: 17.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposició de llei de garantia del temps mà-
xim de resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 106110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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: 

Exposició de motius

I

La protecció de la salut i l’atenció sanitària dels ciuta-
dans constitueix l’objectiu comú de la política sanità-
ria prestada per totes les administracions que en tenen 
competències. Amb aquesta finalitat es reconeix als 
pacients un conjunt de dret específics que tenen com 
a element d’unió el mandat establert a l’article 43 de la 
Constitució espanyola de 1978.

Tant la legislació sanitària estatal com la catalana han 
establert un sistema sanitari en el que es reconeixen 
una sèrie de drets i deures dels usuaris i que com a 
principal característica té la implantació d’un sistema 
sanitari públic cohesionat i de qualitat.

En aquest sentit, un dels principis essencials del nostre 
sistema sanitari públic és garantir l’accés universal i 
equitatiu a unes prestacions de la màxima qualitat i el 
més amplies possibles. El sistema de llistes, com a ins-
trument d’entrada comú als serveis garanteix l’equi-
tat en l’accés a les prestacions amb el inconvenient de 
les esperes que aquestes llistes generen per als usua-
ris. Aquestes esperes quan són excessives, suposen un 
patiment afegit a un gran número de pacients, podent 
generar un deteriorament de la situació clínica del pa-
cient i una clara erosió de en la confiança de la ciuta-
dania en el sistema sanitari del que ens hem dotat.

II

A Catalunya, la legislació sanitària, l’ordenació del 
sistema sanitari i la gestió del recursos sanitaris ha re-
sultat insuficient per garantir la qualitat del sistema a 
les persones que tenen reconegut el dret a l’accés a la 
cobertura sanitària de la xarxa pública. I un exemple 
clar d’aquesta situació és l’estat real de les llistes d’es-
pera.

Per garantir el dret a una assistència sanitària de qua-
litat s’han d’adoptar mesures que tractin de forma in-
tegral el problema de les llistes d’espera. I en aquesta 
sentit es presenta aquesta proposició de llei.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu el trac-
tament coherent i realista de les anomenades llistes 
d’espera com una de les característiques inherents als 
sistemes sanitaris públics d’accés universal i gratuït. 
Aquesta qüestió, per la seva importància en el sistema 
sanitari públic i la seva repercussió en la ciutadania, 
destinatària final del conjunt de les actuacions dels 
poders públics, requereix i mereix un tractament es-
pecífic i global, alhora que garantista, no només des 
de la perspectiva l’establiment de mesures que asse-
gurin temps màxims de resposta, sinó de l’articulació 
dels temps màxims com un autèntic dret subjectiu de 
la ciutadania consagrat en una norma autonòmica del 
màxim rang. D’altra banda, es pretén completar la le-
gislació vigent afegint al dret a la dispensació de pres-
tacions sanitàries en terminis prèviament coneguts i 
definits una conseqüència en cas d’incompliment, 
articulant a aquest efecte un sistema de garanties en 
aquesta matèria.

No obstant això, l’objectiu de l’administració sanitària 
no pot consistir únicament en reduir el temps global 
d’espera dels pacients, sinó que, a més, ha de garantir 
que cada programació es realitza de forma personalit-
zada en atenció a la situació sanitària i el context so-
cial de cada usuari.
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Per això, les estratègies de gestió de l’espera dels pa-
cients han d’estar basades en la indicació establerta 
pel professional sanitari, la priorització dels pacients 
en funció de la seva gravetat i l’efectivitat de l’atenció 
sanitària, així com en el resultat previsible en cada in-
tervenció planificada. Amb aquesta proposició de llei 
es consolida la gestió dels temps de resposta tenint en 
compte la gravetat dels processos, prioritzant l’atenció 
al pacient d’acord amb el seu estat de salut i la gravetat 
del seu procés de malaltia.

Finalment i amb l’objectiu d’aplicar el principi de 
transparència també en la gestió de les llistes d’espera 
aquesta proposició estableix nous sistemes d’avaluació 
que permetin difondre els resultats de la gestió sanità-
ria i desenvolupar instruments que identifiquin priori-
tats de resolució en termes clínics, socials i funcionals.

III

La present proposició de llei conté 19 articles estruc-
turats en tres Títols, una única Disposició Addicional, 
tres Disposicions Transitòries, una única Disposició 
Derogatòria i cinc Disposicions Finals.

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

Proposició de llei de garantia del temps màxim 
de resposta en l’atenció sanitària

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta Llei té per objecte establir un sistema de ga-
ranties de temps màxims de resposta en l’atenció espe-
cialitzada de caràcter programada i no urgent respecte 
de l’activitat quirúrgica, primeres consultes d’assistència 
especialitzada i proves diagnòstiques especialitzades en 
el Sistema Català de Salut, establir un sistema d’infor-
mació sanitària en matèria de llistes d’espera per a con-
sultes d’assistència especialitzada, activitat quirúrgica i 
proves diagnòstiques especialitzades així com regular 
un Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya.

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació

Les garanties contingudes en aquesta Llei s’apliquen 
a les persones titulars del dret a l’assistència sanitària 
que estableix l’article 2 de la Llei 21/2010, del 7 de ju-
liol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pú-
blica a càrrec del Servei Català de la Salut, i que a més 
es trobin inscrites en el Registre de Pacients en Llista 
d’Espera de Catalunya.

Article 3. Àmbit objectiu d’aplicació

En els termes que preveu l’article 4, les garanties pre-
vistes en la present Llei són aplicables als supòsits se-
güents: 

a) Visites programades per ser atès o atesa pel metge 
o metgessa de família, per l’infermer o infermera i pel 
pediatra de referència.

b) Atenció en urgències hospitalàries.

c) Ús de transport sanitari.

d) Procediments quirúrgics, amb prescripció no ur-
gent establerta per un metge especialista quirúrgic i 
acceptada pel o la pacient, per a la realització l’hospi-
tal tingui previst la utilització de quiròfan.

e) Primeres consultes d’assistència especialitzada, pro-
gramades i en règim ambulatori que siguin sol·licitades 
per indicació d’un metge d’atenció primària per a un 
metge d’atenció especialitzada, que siguin efectuades 
a un o una pacient, per primera vegada, en una especi-
alitat concreta i per un problema de salut nou i que no 
tinguin la consideració de revisions.

f) Proves diagnòstiques i/o terapèutiques especia-
litzades que siguin sol·licitades pels facultatius que 
exerceixin les seves funcions en una consulta progra-
mada ambulatòria d’un centre d’atenció primària o 
especialitzada del Servei Català de la Salut, i que no 
tinguin la consideració de proves de revisió o control 
evolutiu.

Article 4. Prestacions garantides en l’atenció 
sanitària especialitzada

1. Als efectes del que disposa el paràgraf d) de l’article 
3, en intervenció quirúrgica programada i no urgent 
estan garantits els procediments i tècniques a les espe-
cialitats de cirurgia general, cirurgia infantil, cirurgia 
toràcica, cirurgia cardiovascular, ginecologia, neuro-
cirurgia, oftalmologia, otorinolaringologia, traumato-
logia i ortopèdia i urologia.

2. Als efectes del que disposa el paràgraf e) de l’arti-
cle 3, en consulta externa programada i no urgent es-
tà garantida la primera consulta a les especialitats de 
al·lergologia, aparell digestiu, cardiologia, cirurgia ge-
neral, dermatologia, endocrinologia i nutrició, hema-
tologia i hemoteràpia, medicina interna, nefrologia, 
pneumologia, neurocirurgia, neurologia, obstetrícia i 
ginecologia, oftalmologia, excepte consultes d’agude-
sa visual, oncologia mèdica, otorinolaringologia, pe-
diatria, psiquiatria, rehabilitació, reumatologia, trau-
matologia i ortopèdia i urologia.

3. Als efectes del que disposa el paràgraf f) de l’arti-
cle 3, queden incloses en les garanties d’aquesta Llei 
les indicacions de proves diagnòstiques a realitzar 
mitjançant ecocardiogrames, ecografies, electroence-
falogrames, endoscòpies digestives, endoscòpies res-
piratòries, ergometria, holter cardíacs, mamografies, 
radiologia digestiva, radiologia genito–urinària, radi-
ologia simple, ressonàncies magnètiques i tomografia 
axial computada.
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Article 5. Exclusions

1. Les garanties recollides en aquesta Llei no són apli-
cables als o a les pacients amb una intervenció qui-
rúrgica o prova diagnòstica i/o terapèutica programa-
da i realitzada durant l’episodi d’hospitalització en què 
s’estableixi la indicació.

2. Queden excloses, igualment, del que estableix aques-
ta Llei: 

a) Les intervencions quirúrgiques de caràcter urgent, 
incloent els reimplantació de membres i l’atenció a cre-
mats.

b) Les intervencions quirúrgiques de trasplantaments 
d’òrgans i teixits, la realització dependrà de la disponi-
bilitat d’òrgans, així com l’atenció sanitària davant si-
tuacions de catàstrofe, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 25 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de 
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

c) Les intervencions quirúrgiques que no estiguin in-
closes en la cartera de serveis del Sistema Nacional de 
Salut, regulada pel Reial Decret 1030/2006, de 15 de 
setembre, o normativa que el substitueixi.

d) Les intervencions que requereixin una espera per a 
les condicions adequades per a la seva realització, com 
és el cas de les relacionades amb les tècniques de re-
producció humana assistida.

e) L’atenció sanitària diferent a la que va originar la 
inclusió de l’usuari o la usuària en el Registre de Paci-
ents en Llista d’Espera de Catalunya.

Article 6. Definicions

1. A l’efecte d’aquesta llei s’entén per: 

a) Llista d’espera: el conjunt de pacients que, en un mo-
ment determinat, es troben pendents d’una intervenció 
quirúrgica, consulta o prova diagnòstica en la que la de-
mora és atribuïble a la organització i recursos disponibles.

b) Temps màxim d’accés: Termini de temps, expressat 
en dies naturals, que no es podrà excedir per interve-
nir quirúrgicament, atendre en consultes externes o re-
alitzar una prova diagnòstica a un usuari del Sistema 
Català de la Salut. Aquest termini es computarà des 
del moment de la indicació de la atenció pel faculta-
tiu o per la facultativa, que correspondrà amb la data 
d’entrada en el registre d’espera.

c) Garantia de temps màxim d’accés: Compromís ad-
quirit pel Servei Català de la Salut que suposa atendre 
a l’usuari o a la usuàries amb les adequades condici-
ons de qualitat, dins del temps màxim d’accés esta-
blert en el seu àmbit, que en cap cas excedirà del que 
preveu aquesta Llei.

d) Pèrdua de la garantia: Situació que genera que que-
di sense efecte, per a un determinat usuari o per a una 
determinada usuària, la garantia del temps màxim 
d’accés per part del Servei Català de la Salut.

e) Suspensió de la garantia: Situació provisional en la 
que queda suspesa de manera transitòria i mentre per-
sisteixin les causes que motiven aquesta situació, la 
garantia del temps màxim d’accés per part del Servei 
Català de la Salut.

2. Serà, igualment, d’aplicació les definicions previs-
tes en la normativa estatal que regula mesures per al 
tractament homogeni de la informació sobre les llistes 
d’espera en el Sistema Nacional de Salut, i altres dis-
posicions amb caràcter de normativa bàsica.

Títol II. Temps màxims de resposta i sistema 
de garanties

Article 7. Temps màxims garantits d’espera

1. El o la pacient que requereixi una visita programada 
per ser atès o atesa pel metge o metgessa de família, 
per l’infermer o infermera i pel pediatra de referència 
tindrà un temps màxim d’espera garantit de 48 hores.

2. El o la pacient que necessiti atenció en urgències 
hospitalàries tindrà un temps màxim garantit d’estada 
de 24 hores, des de l’arribada del o de la pacient fins 
que se li assigna llit d’aguts o sociosanitaris, si s’escau.

3. El o la pacient que necessiti ús de transport sanita-
ri tindrà un temps garantit de 10 minuts pel transport 
sanitari urgent i d’una hora per al transport sanitari 
programat.

4. El o la pacient que requereixi d’atenció sanitària 
especialitzada, de caràcter programat i no urgent, en 
l’àmbit del Sistema Català de Salut, tindrà garantit o 
garantida els següents temps màxims: 

a) Als efectes del que disposa el paràgraf d) de l’article 
3, 60 dies a comptar des de la confirmació diagnòsti-
ca, per la realització de tot tipus d’intervencions qui-
rúrgiques.

b) Als efectes del que disposa el paràgraf e) de l’arti-
cle 3, un procediment ordinari de 45 dies i un proce-
diment extraordinari de 15 dies per l’accés a serveis 
especialitzats.

c) Als efectes del que disposa el paràgraf f de l’article 
3, 45 dies per a l’accés a proves diagnòstiques i/o te-
rapèutiques.

5. Als efectes de l’aplicació del programa de diagnòs-
tic ràpid a tots els tipus de càncer, es garanteix que el 
temps entre la sospita diagnòstica i l’inici del tracta-
ment mèdic, quirúrgic o de radioteràpia serà inferior 
a 30 dies.

6. Els o les pacients amb malalties oncològiques sem-
pre seran prioritaris, amb independència de les llistes 
d’espera generals regulades en la present Llei.

7. Sempre que no s’indiqui el contrari en la present 
Llei, els terminis a què es refereix aquest article es 
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computaran per dies naturals a partir del dia següent 
al de la inscripció del o de la pacient en el Registre de 
Pacients en Llista d’Espera de Catalunya.

8. En el temps d’espera de procediments quirúrgics s’in-
clouran els procediments i tècniques necessàries per a 
la realització d’aquestes intervencions que es prestin pel 
Sistema Català de la Salut.

9. Respecte a les consultes que es corresponguin a re-
visions a pacients per al seguiment de la corresponent 
patologia es seguirà el disposat als corresponents pro-
tocols d’actuació, no sent aplicable aquesta llei sempre 
que l’espera no impliqui un empitjorament de la salut 
del o de la pacient.

Article 8. Criteris de priorització de llistes 
d’espera

1. El Servei Català de la Salut implantarà un sistema 
de classificació en prioritats basat en aspectes clínics, 
funcionals i socials del pacient, i desenvoluparà ins-
truments que assegurin la seva aplicació homogènia 
en el seu àmbit territorial.

2. Les situacions clíniques en què s’aplicaran els temps 
màxims d’espera es regiran pels següents criteris: 

a) Gravetat de les patologies motiu de l’atenció: patolo-
gies que en la seva evolució posterior originen risc de 
mort o de discapacitat o disminueixen de forma im-
portant la qualitat de vida.

b) Efectivitat de l’atenció sanitària: actuacions que 
augmentin la supervivència, disminueixin la discapa-
citat o millorin la qualitat de vida de l’usuari.

c) Oportunitat de l’atenció sanitària: actuacions prime-
renques que afavoreixin la recuperació de la funcio-
nalitat o evitin la progressió de la malaltia o les seves 
seqüeles.

d) Circumstàncies socials, laborals, familiars, l’exis-
tència de cuidador o cuidadora o l’existència de perso-
nes al seu càrrec.

3. El Servei Català de la Salut establirà els temps mà-
xims dels procediments i situacions clíniques garanti-
des en funció de la prioritat assignada pel facultatiu, 
tenint en compte els criteris establerts en aquest article 
així com a l’article 7, i establirà els procediments ne-
cessaris per assegurar la seva aplicació homogènia a 
tots els centres.

Article 9. Sistema de garanties

1. Qualsevol petició de consulta d’especialista, prova 
diagnòstica i/o terapèutica o intervenció quirúrgica 
serà registrada pel Servei Català de la Salut, després 
d’això el o la pacient quedarà automàticament inscrit 
o inscrita en el Registre de Pacients en Llista d’Espera 
de Catalunya, de conformitat amb el que assenyala el 
Títol III de la present Llei.

2. Si el o la pacient no pot ser atès o atesa, dins dels 
terminis establerts a l’article 7, en els seus centres as-
sistencials de referència, el Servei català de la Salut 
haurà d’oferir la realització de la prestació en un altre 
centre de la xarxa pública o en un centre concertat.

3. Si el o la pacient no rebés una oferta per ser atès en 
el temps màxim establert, podrà optar, un cop trans-
corregut aquest termini, per continuar en la llista d’es-
pera del centre de referència o per requerir l’atenció 
sanitària en qualsevol altre centre que disposi d’acre-
ditació a Catalunya, d’acord amb el procediment que 
s’estableixi reglamentàriament i que en cap cas podrà 
suposar una demora del temps màxim garantit.

4. En qualsevol cas, si el pacient no rebés una oferta 
per ser atès en el temps màxim establert, té el dret, una 
vegada transcorregut aquest termini, d’anar a un cen-
tre privat de la seva elecció o, donat el cas, si el procés 
en qüestió no pogués tenir resposta en l’àmbit de Cata-
lunya, a ser autoritzat per ser atès a un centre situat en 
altres comunitats autònomes. Reglamentàriament es 
determinarà el procediment d’autorització.

5. En cas de cancel·lació d’ingressos o de des-progra-
mació de visites d’hospitals i centres de salut on visi-
tin especialistes motivades per necessitat dels serveis, 
el Servei Català de la Salut haurà d’oferir al pacient 
una alternativa satisfactòria en un termini màxim de 
30 dies.

6. En els casos assenyalats en els punts 4 i 5 d’aquest 
article, el Servei Català de la salut haurà d’assumir di-
rectament el pagament de les despeses derivades de 
l’atenció sanitària.

7. Les despeses de desplaçament de pacients que ne-
cessitin rebre atenció sanitària, en els supòsits que pre-
veu aquesta Llei, fora de Catalunya, així com les des-
peses del seu o de la seva acompanyant, si escau, i les 
seves dietes corresponents seran abonades pel Servei 
Català de la Salut d’acord amb les tarifes i en les con-
dicions que es fixin reglamentàriament.

Article 10. Certificat de garantia

1. El Servei Català de la Salut ha d’expedir al o a la pa-
cient un Certificat de garantia en el termini màxim de 
cinc dies des de la seva entrada al Registre de Pacients 
en Llista d’Espera de Catalunya.

2. El Certificat de garantia expedit pel Servei Català 
de la Salut haurà de tenir en compte, com a mínim, les 
següents dades: 

a) Les dades de identificació del o la pacient.

b) Prestació garantida que generar la inclusió del o la 
pacient en el Registre de Pacients en Llista d’Espera 
de Catalunya.

c) Data de començament del còmput del temps màxim 
d’accés.
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d) Temps màxim d’accés garantit i data màxima d’ac-
cés garantida.

e) Informació sobre la repercussió de la sol·licitud per 
part del o de la pacient d’ajornament per motius per-
sonals justificats, d’acord amb el criteri establert en el 
Reial decret 605/2003, de 23 de maig, pel qual s’esta-
bleixen mesures per al tractament homogeni de la in-
formació sobre llistes d’espera en el Sistema Nacional 
de Salut.

f) Temps màxim i data màxima d’accés per rebre l’aten-
ció garantida en els centres alternatius.

g) Sistema o sistemes en què es realitzaran les noti-
ficacions i comunicacions entre el pacient i el centre.

h) Procediment per consultar la seva situació d’espera 
i posició en el Registre.

i) Procediment per exercir el dret a l’atenció en el temps 
màxim garantit i data màxima garantida i formular 
qualsevol queixa o suggeriment segons s’estableix a 
l’article 19 de la present Llei.

3. Transcorregut el temps màxim de resposta a què es 
refereix l’article 7 sense haver rebut l’atenció sanitària 
indicada, el o la pacient podrà sol·licitar el reconeixe-
ment del dret a la garantia d’atenció sanitària especia-
litzada que preveu aquesta Llei.

4. El certificat de garantia tindrà una vigència d’un any, 
comptat des de la data de la seva expedició. Transcor-
regut el termini d’un any sense que la persona inte-
ressada hagi fet ús del seu dret, el Servei Català de la 
Salut quedarà exonerat del pagament de les despeses 
derivades de l’atenció sanitària especialitzada, en el 
supòsit que aquesta s’arribés a prestar posteriorment 
per un centre sanitari privat o d’un centre situat fora 
de Catalunya.

5. Reglamentàriament s’establirà el mecanisme pel 
qual el o la pacient rebrà el Certificat de garantia.

Article 11. Causes de suspensió de la garantia

1. El còmput del temps màxim de resposta quedarà 
suspès temporalment, mentre persistissin les causes 
que motiven aquesta situació, en els supòsits següents: 

a) Quan l’usuari o la usuària sol·licita un ajornament de 
l’atenció garantida durant un temps determinat, sense 
renunciar-hi i sempre que al·legui causes degudament 
justificades, com naixement o adopció d’un fill, matri-
moni, defunció o malaltia greu d’un familiar o com-
pliment de un deure inexcusable de caràcter personal 
durant els dies que siguin indispensables per atendre’l.

b) Quan concorri causa clínicament justificada que acon-
selli posposar la consulta d’especialista, prova diag-
nòstica especialitzada o intervenció quirúrgica, sense 
que això suposi un canvi en la indicació o en la neces-
sitat de l’atenció sanitària programada.

c) En cas d’esdeveniments catastròfics, epidèmies, va-
gues o disfuncions greus que afectin un o més centres 
o serveis sanitaris.

d) Quan el pacient incomplís les obligacions assenya-
lades en l’apartat a) de l’article 14 de la present llei.

2. Mentre duri la causa que va motivar la suspensió el 
o la pacient figurarà en situació de suspens en el Re-
gistre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya.

3. El còmput del temps màxim d’accés es restablirà un 
cop desapareguessin les circumstàncies que hagin mo-
tivat la interrupció del termini.

Article 12. Causes d’extinció de la garantia

1. Seran causes d’extinció del dret a la garantia d’aten-
ció sanitària especialitzada: 

a) Quan l’usuari o la usuària deixi de tenir la indica-
ció que justificava l’atenció sanitària garantida que va 
motivar la seva inclusió en el registre, segons informe 
mèdic, acceptat pel o per la pacient.

b) Quan l’usuari o la usuària renunciï voluntàriament a 
l’atenció garantida.

c) Quan l’usuari o la usuària no optés, en el termini 
establert a aquest efecte, per alguna de les alternatives 
ofertes pel Servei Català de la Salut o rebutgés el cen-
tre o centres alternatius oferts per a la realització de 
l’assistència sense causa justificada.

d) Quan el o la pacient no es presentés, sense motiu 
justificat, a la citació corresponent en el centre que li 
ofereixi el Servei Català de la Salut.

e) Quan el o la pacient retardés l’atenció garantida sen-
se causa justificada.

f) Quan caduqui el certificat de garantia.

g) Quan no s’hagi pogut localitzar al o a la pacient per 
rebre l’assistència després d’haver-ho intentat de ma-
nera fefaent.

h) Quan el o la pacient incompleixi alguna de les obli-
gacions assenyalades en els apartats b) i d) de l’article 
14 de la present llei i, en general per l’incompliment 
per la persona beneficiaria de les obligacions previstes 
a la normativa aplicable.

2. En els supòsits previstos en els apartats c), d) i h) 
del punt anterior, l’usuari continuarà en el Registre de 
Pacients en espera encara perdés la garantia respecte a 
aquesta atenció.

Títol III. Registre de pacients en llista d’espera

Article 13. Registre de Pacients en Llista 
d’Espera de Catalunya 

1. Es crea el Registre de Pacients en Llista d’Espera de 
Catalunya, que s’adscriu al Servei Català de la Salut.
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2. L’objecte d’aquest Registre és inscriure a tots els o 
les pacients que tenen indicada per un facultatiu o una 
facultativa especialista de qualsevol centre del Servei 
Català de la Salut una atenció especialitzada, prova di-
agnòstica i/o terapèutica o intervenció quirúrgica de 
caràcter programat i no urgent.

3. El Registre estarà constituït per les persones a qui 
el personal facultatiu habilitat del Servei Català de la 
Salut els hagi prescrit rebre atenció sanitària especia-
litzada, programada i no urgent, en un centre sanita-
ri adscrit a aquest organisme i no hagin rebut aquesta 
atenció, sense que hagi concorregut alguna de les cau-
ses de baixa en el mateix.

4. La data d’entrada en el Registre de Pacients en Llis-
ta d’Espera de Catalunya es correspon amb el moment 
de la indicació de l’atenció pel facultatiu o per la fa-
cultativa sol·licitant. El o la pacient podrà sol·licitar un 
justificant d’aquesta, per tal d’acreditar la seva perma-
nència en llista d’espera.

5. El Registre de Pacients en Llista d’Espera de Cata-
lunya tindrà caràcter únic, i la seva estructura, orga-
nització i funcionament s’establirà reglamentàriament.

6. El Servei Català de la Salut definirà el procediment 
mitjançant el qual s’establirà la indicació de l’atenció 
per part del facultatiu o de la facultativa responsable 
de realitzar la intervenció quirúrgica, consulta o prova 
diagnòstica i/o terapèutica.

7. El Registre s’ajustarà al que disposa la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, la Llei 41 /2002, de 14 de novembre, 
bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets 
i obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica, i la resta de normativa que sigui aplicable.

8. El contingut i funcionament del Registre es fixarà 
pel Departament competent en matèria de sanitat que, 
a aquest efecte, implantarà un sistema d’indicadors de-
sagregats per sexe i edat, que permeti incorporar una 
perspectiva de gènere en l’informe a què es refereix el 
títol IV d’aquesta Llei.

Article 14. Obligacions dels i de les pacients 
inscrits i inscrites en el Registre de Pacients 
en Llista d’Espera de Catalunya

Perquè pugui ser efectiva la garantia de temps màxim 
d’accés establerta en la present llei, els usuaris o les 
usuàries inscrits en el Registre de Pacients en Llista 
d’Espera de Catalunya estan obligats i obligades a: 

a) Mantenir actualitzades les dades sobre el seu telè-
fon, domicili o correu electrònic, a l’efecte de crida, 
notificació o localització per part del Servei Català de 
la Salut.

b) Justificar la sol·licitud d’ajornament de l’atenció ga-
rantida quan concorrin motius personals i mitjançant 
el procediment que es determini reglamentàriament.

c) Comunicar amb l’antelació suficient, sempre que fos 
possible, la decisió de no presentar– se a una citació, 
pels mitjans que es determinin.

d) Facilitar al Servei Català de la Salut la informa-
ció sanitària que li sigui requerida per a poder assig-
nar l’alternativa més adequada per a la realització de 
l’atenció garantida.

e) Posar en coneixement dels responsables sanitaris les 
irregularitats que observin en l’exercici del dret de la 
garantia de temps màxim d’accés, mitjançant el proce-
diment que s’estableixi per reglament.

f) Comunicar als responsables sanitaris la desaparició 
de les causes de suspensió de la garantia per algun dels 
motius establerts en l’article 11 de la present llei.

Article 15. Baixes del Registre de Pacients 
en Llista d’Espera de Catalunya

Seran causes de baixa en el Registre de Pacients en 
Llista d’Espera de Catalunya, les següents: 

a) La satisfacció de la demanda d’atenció sanitària es-
pecialitzada.

b) Les causes de l’extinció del dret de garantia d’acord 
amb el que preveuen els paràgrafs a), d) i g) de l’article 
12 d’aquesta Llei.

c) La cancel·lació a sol·licitud expressa de l’interessat 
o de la interessada davant el Servei Català de la Salut.

d) La mort de l’interessat o de la interessada.

e) Qualsevol altra que es determini reglamentàriament.

Article 16. Dades registrables

El Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalu-
nya identificarà els pacients en espera amb dret a la 
garantia de l’atenció sanitària establerta en l’article 2 
de la present llei, havent de contemplar amb aquesta 
finalitat, com a mínim, les dades següents: 

a) Dades d’identitat del o de la pacient.

b) Data d’indicació pel facultatiu o per la facultativa 
responsable del o de la pacient.

c) Data de mecanització en el Registre.

d) Acceptació pel o per la pacient de la indicació, si 
escau.

e) Procediment garantit i temps màxim d’accés.

f) Data de l’oferta alternativa.

g) Registre de la decisió del o de la pacient (acceptació 
o rebuig de la oferta alternativa).

h) Data de l’inici de la suspensió, si escau.

i) Causa de la suspensió del còmput del temps màxim 
d’accés, si escau.
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j) Data de represa del còmput del temps màxim d’ac-
cés, una vegada desapareguda la causa que va motivar 
la suspensió, si escau.

k) Data de la pèrdua de la garantia, si escau.

l) Causa que motiva la pèrdua de la garantia, si escau.

m) Data de la baixa en el Registre, si escau.

n) Causa de la baixa en el Registre, si escau.

Títol IV. Sistemes d’informació sobre les llistes 
d’espera

Article 17. Informe anual

1. El Departament competent en matèria de salut ela-
borarà un informe anual sobre l’aplicació d’aquesta 
llei amb les dades de l’any immediatament anterior, 
que serà presentat al Parlament de Catalunya en el pri-
mer trimestre de cada any natural.

2. Pel que fa als temps de resposta, l’informe inclourà, 
com a mínim: 

a) Les dades sobre el total de pacients en llistes d’espe-
ra a què fa referència aquesta llei.

b) El temps d’espera mitjana amb desglossament que 
fa als diferents procediments quirúrgics, consultes ex-
ternes i proves diagnòstiques 

c) El temps d’espera mitjana amb detall per centres i 
Serveis del Sistema Català de la Salut segons els dife-
rents procediments.

d) El nombre de pacients que han utilitzat centres pú-
blics, centres concertats i recursos situats fora de Cata-
lunya, per superació dels temps màxims garantits per 
aquesta llei. Així mateix, inclourà el nombre de paci-
ents donats de baixa en el Registre a petició pròpia.

e) Les mesures correctores encaminades a millorar 
l’atenció sanitària especialitzada en el sistema sanita-
ri públic per evitar la superació, si escau, dels referits 
temps màxims de resposta.

3. Prèviament a la tramesa al Parlament de Catalunya, 
es remetrà l’informe anual al Consell Català de la Sa-
lut, al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro-
grés del Sistema Sanitari i al Síndic o a la Síndica de 
Greuges per a que realitzin actuacions, anàlisis i obser-
vacions i proposin les actuacions o els plantejaments 
que consideren adequats. Els informes d’aquestes insti-
tucions s’hauran d’adjuntar a l’Informe Anual.

Article 18. Informació general dels temps 
d’accés

1. El Servei Català de la Salut ha de facilitar informa-
ció trimestral a tota la ciutadania, a través del seu por-
tal web sobre: 

a) Les dades sobre el total de pacients en llistes d’espe-
ra a què fa referència aquesta llei.

b) El temps d’espera mitjana amb desglossament que 
fa als diferents procediments quirúrgics, consultes ex-
ternes i proves diagnòstiques.

c) El temps d’espera mitjana amb detall per centres i 
Serveis del Sistema Català de la Salut segons els dife-
rents procediments.

d) Els temps màxims d’espera dels diferents procedi-
ments.

2. Igualment, es publicarà, de manera periòdica, dades 
sobre els centres, serveis i unitats assistencials dispo-
nibles, la seva qualitat i els requisits d’accés.

Article 19. Informació personalitzada

1. Quan un o una pacient sigui derivat o derivada a con-
sulta d’especialista, prova diagnòstica especialitzada o 
intervenció quirúrgica per qualsevol dels professionals 
en els diferents nivells d’assistència i sigui inscrit en 
els fitxers de llistes d’espera serà informat o informa-
da sobre les garanties establertes en aquesta llei, així 
com del temps màxim d’espera per a la consulta a es-
pecialista, prova diagnòstica o intervenció quirúrgica 
d’acord a l’última informació publicada segons el que 
estableix el present Títol.

2. Cada pacient rebrà informació personalitzada sobre 
el temps màxim d’accés estimat per a l’atenció sanità-
ria sol·licitada mitjançant el Certificat de Garantia re-
gulat a l’article 8 de la present Llei.

3. El Servei Català de la Salut disposarà dels mecanis-
mes que facilitin el procés d’informació individualit-
zada.

4. Els procediments necessaris per atendre les possi-
bles queixes o reclamacions que puguin formular, ai-
xí com els models de suport documental necessaris 
per a això, es gestionaran i tramitaran d’acord amb el 
que estableix la seva normativa específica a través de 
l’Oficina del Defensor del Pacient de la Sindicatura de 
Greuges, de les Oficines de la Sindicatura de Greuges 
municipals, dels corresponents Servei d’Atenció al Pa-
cient dels centres i serveis, així com del Servei Català 
de la Salut, o de les entitats de defensa del pacient de-
gudament acreditades.

Disposicions

Disposició addicional única. Contractes per a la 
realització de les intervencions quirúrgiques

El Servei Català de la Salut, d’acord amb l’article 43.2 
de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària 
de Catalunya, podrà establir contractes específics amb 
centres no pertanyents a la XHUP per a la realització 
de les intervencions quirúrgiques previstes en l’article 
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4 de la present Llei i aquelles que es derivin de la seva 
aplicació. Aquests contractes han de regular l’obliga-
ció del centre de verificar que l’usuari hagi complert 
els tràmits exigits a l’article 9 de la present Llei, per tal 
de facturar al Servei Català de la Salut la corresponent 
intervenció quirúrgica.

Disposició transitòria primera. Inscripció  
en el Registre de Pacients en Llista d’Espera 
de Catalunya

1. La inscripció en el Registre de Pacients en Llista 
d’Espera de Catalunya començarà a partir de l’endemà 
de l’efectivitat de les garanties a què es refereix la dis-
posició transitòria segona.

2. El Servei Català de la Salut realitzarà d’ofici la ins-
cripció en el Registre de Pacients en Llista d’Espera de 
Catalunya d’aquelles persones usuàries que, a la data 
d’efectivitat de l’aplicació de les garanties, es trobessin 
en espera d’atenció sanitària especialitzada objecte de 
la garantia.

Disposició transitòria segona. Aplicació 
progressiva de les garanties

1. Per tal de dur a terme una progressiva aplicació del 
sistema previst en aquesta Llei s’estableixen els perí-
odes transitoris següents, un cop transcorreguts els 
quals es produirà l’efectivitat de les garanties regula-
des en la present Llei: 

a) En relació amb l’efectivitat de la garantia de pri-
meres consultes d’especialista, s’estableix un període 
transitori de sis mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

b) En relació amb l’efectivitat de la garantia de proves 
diagnòstiques, s’estableix un període transitori de vuit 
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

c) En relació a l’efectivitat de la garantia de procedi-
ments quirúrgics es produirà en tot cas el dia de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició transitòria tercera. Vigència 
de la normativa reglamentària actual

Mentre no s’elabori la normativa de desenvolupament 
de la garantia de temps màxim d’accés durant el temps 
transitori contemplat en la disposició final tercera, ro-
mandrà en vigor el Decret 354/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés 
a determinats procediments quirúrgics a càrrec del 
Servei Català de la Salut.

Disposició derogatòria única. Derogació 
normativa

Resten derogades totes les disposicions de rang norma-
tiu igual o inferior que s’oposin o contradiguin aquesta 
llei.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 
21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec 
del Servei Català de la Salut

Es modifica l’article 4 de la Llei 21/2010, del 7 de juli-
ol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura públi-
ca a càrrec del Servei Català de la Salut, que passa a 
tenir la redacció següent: 

«Article 4. Contingut de l’assistència sanitària

1. Les persones titulars del dret a l’assistència sanitària 
a càrrec del Servei Català de la Salut tenen dret a les 
prestacions fixades en cada moment pels serveis sa-
nitaris del Sistema Nacional de Salut, sens perjudici 
d’altres prestacions que reglamentàriament estableixi 
el Govern.

2. Les persones titulars del dret a l’assistència sanità-
ria tenen dret que les prestacions sanitàries li siguin 
dispensades dins dels terminis prèviament definits 
i coneguts. Així mateix, les persones usuàries tenen 
dret, en els termes previstos en la legislació vigent, al 
reconeixement d’un sistema de garanties de temps mà-
xims de resposta en atenció especialitzada i a disposar 
d’informació sobre les llistes d’espera en atenció espe-
cialitzada.

3. El Servei Català de la Salut ha de prestar l’assistèn-
cia sanitària per mitjà de qualsevol de les fórmules que 
estableix l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 15/1990, 
del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.»

Disposició final segona. Aplicació i desplegament

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions 
reglamentàries necessàries per a aplicar i desplegar 
aquesta llei.

Disposició final tercera. Termini per a 
l’aprovació de la normativa de desplegament

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei el Govern ha d’aprovar la normativa 
de desenvolupament prevista a la mateixa.

Disposició final quarta. Efectes econòmics

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.



2 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 507

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 41

Disposició final cinquena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor a l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 17 de febrer 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 PPC

Antecedents de la Proposició de llei

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

A Catalunya, la legislació sanitària, l’ordenació del sis-
tema sanitari i la gestió del recursos sanitaris ha resul-
tat insuficient per garantir la qualitat del sistema a les 
persones que tenen reconegut el dret a l’accés a la co-
bertura sanitària de la xarxa pública. I un exemple clar 
d’aquesta situació és l’estat real de les llistes d’espera.

Per garantir el dret a una assistència sanitària de qua-
litat s’han d’adoptar mesures que tractin de forma in-
tegral el problema de les llistes d’espera. I en aquesta 
sentit es presenta aquesta proposició de llei.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu el tracta-
ment coherent i realista de les anomenades llistes d’es-
pera com una de les característiques inherents als sis-
temes sanitaris públics d’accés universal i gratuït.

2. Normativa afectada

– Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Ca-
talà de la Salut.

– Decret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual s’es-
tableixen els terminis màxims d’accés a determinats 
procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de 
la Salut.

3. Competència

– Article 42.4 i 162 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

4. Afectacions pressupostàries

Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aques-
ta proposició de llei, tindran efectes a partir de l’entra-
da en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici posterior a la seva aprovació.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 105233 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 19.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 105233)

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

Modificació del punt 1

«1. Suspendre l’aplicació i revisar de forma immediata 
l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’es-
tableixen els criteris per determinar la capacitat eco-
nòmica de les persones beneficiàries de les prestacions 
de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques 
destinades a l’atenció a la situació de dependència que 
estableix la Cartera de Serveis socials, i la participació 
en el finançament de les prestacions de servei no gratu-
ïtes. Aquesta revisió es durà a terme amb l’objectiu de 
recuperar els percentatges per determinar la quantia 
mínima garantida per a despeses personals previstos a 
l’Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre, pel qual es 
regulen els preus públics i el règim de participació de 
les persones beneficiàries en els finançament dels ser-
veis del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la De-
pendència (SAAD), en l’àmbit territorial de Catalunya 
i garantir que les persones tinguin recursos suficients 
per a la seva autonomia personal i social. Un cop revi-
sada es procedirà a retornar els imports ingressats que 
s’escaigui amb la nova regulació.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Addició d’un nou punt 3. Nova redacció: 

«3. Garantir els recursos suficients per al compliment 
de la totalitat de la cartera de serveis socials, revisant 
la rebaixa produïda en el mòdul social dels serveis que 
tenen incorporat el copagament realitzat en la llei de 
pressupostos a la Generalitat per al 2014.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

Addició d’un nou punt 4. Nova redacció: 

«4. En la revisió de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 
d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per deter-
minar la capacitat econòmica de les persones benefi-
ciàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les 
prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la si-
tuació de dependència que estableix la Cartera de Ser-
veis socials, i la participació en el finançament de les 
prestacions de servei no gratuïtes es contemplarà els 
criteris per determinar la capacitat econòmica de les 
persones beneficiàries de les prestacions de servei no 
gratuïtes i la participació en el finançament d’aquestes, 
tot assegurant un còmput del patrimoni just i uns crite-
ris equitatius que tinguin en compte les diverses i múlti-
ples particularitats personals de les persones usuàries.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 5. Nova redacció:

«5. El Departament responsable garantirà, en tot cas, 
el coneixement i acceptació per part de la persona usu-
ària del cost del copagament per la seva part en el mo-
ment d’accedir al servei.»

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

Esmenes presentades
Reg. 105113 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 19.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 105113)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar, dintre del seu marc competencial, les campanyes 
institucionals informatives necessàries per tal de pro-
moure que els residents estrangers a Catalunya amb 
dret a sufragi actiu i passiu a les eleccions municipals 
disposin de la informació necessària que els hi perme-
ti conèixer els procediments a seguir per a l’exercici 
efectiu d’aquest dret.»

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
expedients sancionadors incoats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per presumptes in-
fraccions comeses per perceptors de pres-
tacions
Tram. 250-01408/10

Esmenes presentades
Reg. 106970 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 25.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 106970)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a revisar i arxivar, si s’escau, els expedients 
sancionadors endegats pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) a final del 2014 pel fet que perceptors 
de prestacions per desocupació, entre el 24 de maig i 
el 3 d’agost havien comès presumptes infraccions –no 
renovació de la demanda d’ocupació amb l’objectiu de 
respectar la normativa vigent i vetllar pels drets i la ga-
rantia jurídica de les persones usuàries del SOC i dels 
seus treballadors.»

Proposta de resolució sobre la inclusió de les 
Terres de l’Ebre en el servei de trens de ro-
dalia i en la integració tarifària del Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01415/10

Esmenes presentades
Reg. 106974 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 106974)

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

Del punt 1

«1. Fer l’estudi de demanda previ per a la inclusió de 
les Terres de l’Ebre a les rodalies del Camp de Tar-
ragona amb l’ampliació del trajecte d’alguns rodali-
es que ara arriben solament a Hospitalet de l’Infant 
(RT2) i Reus (RT1). Això comportaria un augment de 
les freqüències sense recarregar la xarxa de Barcelona, 
fet que garantiria al territori a la R16 un tren cada hora 
i a la R15 que els intervals no fessin superiors a dues 
hores. Aquests nous trens han de ser semidirectes per 
millorar el temps del trajecte.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Estudiar en el període de 6 mesos la integració de 
les Terres de l’Ebre al sistema tarifari integrat de les 
comarques de Tarragona, mentre no es desenvolupi el 
nou sistema tarifari global per a tota Catalunya que 
permet combinar un únic bitllet de diferents transports 
públics.»

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

Del punt 4

«4. Substituir progressivament les actuals unitats per 
unitats de la sèrie 449 o 470 renovats.»

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

Del punt 5

«5. Treballar per a què els usuaris de les Terres de l’Ebre 
puguin tenir els descomptes i tipus d’abonaments amb 
efectes econòmics homogenis als que en aquests moments 
ja tenen els usuaris de les Rodalies de Tarragona, tenint 
en compte la oferta acadèmica i laboral de territori.»

Proposta de resolució sobre la senyalització 
d’alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041 
entre Begues i Gavà
Tram. 250-01416/10

Esmenes presentades
Reg. 104873 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 104873)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un nou punt

«2. Adoptar les mesures necessàries per evitar el risc 
d’accidents en aquesta via i en concret a la sortida del 
barri de Bruguers, mitjançant actuacions com la instal-
lació d’un semàfor detector de velocitat o d’altres simi-
lars a l’efecte, així com instal·lar un semàfor per tal de 
facilitar i assegurar la sortida dels vehicles de l’esmen-
tat barri.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
informe relatiu als resultats de l’educació pri-
mària i secundària
Tram. 250-01435/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a l’externalització de la 
correcció de les proves de competències 
bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura 
Gassol, de Badalona
Tram. 250-01437/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les llars d’infants municipals
Tram. 250-01438/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01439/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de la residència i 
centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-01440/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre l’impacte de la modifica-
ció del Pla general metropolità de Barcelona 
en el subàmbit relatiu al centre comercial La 
Maquinista
Tram. 250-01441/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Calaf
Tram. 250-01443/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el serveis de 
salut de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01444/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la programació 
del documental «La salut, el negoci de la vi-
da» i de la pel·lícula «Sicko»
Tram. 250-01445/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de la taula de negociació sobre la subcon-
tractació dels serveis d’Endesa
Tram. 250-01446/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre els bombers 
voluntaris
Tram. 250-01447/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la participació 
del Cos de Mossos d’Esquadra en els orga-
nismes internacionals de coordinació policial
Tram. 250-01448/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.
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Proposta de resolució sobre la retirada dels ex-
pedients sancionadors oberts arran de la cam-
panya de la Plataforma Stop Pujades Transport 
Públic
Tram. 250-01449/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el servei de 
manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01450/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el consum d’ali-
ments insans
Tram. 250-01451/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la síndrome de 
sensibilització central
Tram. 250-01452/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la carretera A-14
Tram. 250-01453/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la línia 3 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-01454/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.



2 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 507

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 47

Proposta de resolució sobre el desviament 
de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01455/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la banalització 
de la violència masclista en el documental 
«L’endemà»
Tram. 250-01456/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la banalització 
de la violència masclista en el documental 
«L’endemà»
Tram. 250-01457/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre els encàrrecs al 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01458/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pendents a les farmàcies
Tram. 250-01459/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’in-
formes i estudis sobre els problemes de la 
sanitat al Consell Assessor per a la Sosteni-
bilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-01460/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.
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Proposta de resolució sobre l’inici d’obres 
de reforma i millorament dels equipaments 
sanitaris que ho requereixin
Tram. 250-01461/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
l’increment retributiu dels alts càrrecs de la 
sanitat pública
Tram. 250-01462/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
pressupost per a polítiques de salut en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2015
Tram. 250-01463/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la limitació a la 
cobertura sanitària urgent de l’accés a la sa-
nitat pública dels immigrants en situació ad-
ministrativa irregular
Tram. 250-01464/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament durant les vint-i-quatre hores 
del dia del servei d’hemodinàmica de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01465/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 250-01466/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.
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Proposta de resolució sobre la reducció del 
risc d’accidentalitat a la carretera GI-555, 
entre Sils i Massanes, i a la carretera GI-550, 
entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01467/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la reducció 
del risc d’accidentalitat a les carreteres BV-
2041, entre Gavà i Begues, C-1415, entre Ter-
rassa i Sentmenat, BP-1417, entre Barcelona 
i Sant Cugat del Vallès, C-16, entre Berga i 
Bagà, i C-59, entre Caldes de Montbui i Moià
Tram. 250-01468/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de trens entre Barcelona, Girona 
i Figueres
Tram. 250-01469/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la concertació 
de la meitat de les places de la Residència 
Salarich-Calderer, de Bagà
Tram. 250-01470/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció mèdica d’urgències al Baix Camp
Tram. 250-01471/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les indemnitzacions pendents als propieta-
ris dels terrenys expropiats per les obres de 
la carretera C-51
Tram. 250-01472/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre la incineradora 
de residus industrials de Constantí
Tram. 250-01473/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Serra de Miralles, de Tordera, i de la 
Secció d’Estudis Secundaris Tordera
Tram. 250-01474/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.02.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Proposta de resolució sobre els canvis en el 
model d’atenció domiciliària
Tram. 250-01475/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106003 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

El concepte d’atenció primària de salut conté, entre 
altres, els principis de integralitat i atenció al llarg 
de la vida de la persona i es materialitza en la tasca 
dels professionals de medicina i d’infermeria feta en 
els centres d’atenció primària o al domicili del malalt. 
Tothom sap què és un metge de capçalera, concepte 
fortament arrelat a la nostra societat: el primer contac-
te, el referent, el que coordina, el que escolta, el que 
consola i el que està al costat del llit del malalt quan 
convé i en les seves últimes hores. Aquest és el va-
lor dels professionals de l’atenció primària: estar sem-
pre al costat del malalt. Es basa en el coneixement i 
la confiança mútua, tant del malalt com de la família, 
amb uns professionals, metge/ssa i infermer/a, con-
crets, no extensible a tot un equip.

L’atenció a domicili no s’escapa d’aquests principis, 
ben al contrari, els necessita encara més. Quan el ma-
lalt està més greu, debilitat o impedit és quan més 
vulnerable es troba i més suport necessita. No tindria 
sentit que en aquests moments deixés de ser atès pels 
seus professionals de referència i ho fessin uns altres. 
Fer una visita a domicili suposa entrar a la casa d’unes 
persones, en el seu entorn i la seva intimitat. El domi-
cili dona molta informació per poder entendre les vi-
vències dels malalts, la seva història, els seu recursos, 
les coses que són importats per a ells. Tot això forma 
part de la bona atenció sanitària si la volem entendre 
com un atenció comprensiva i global, centrada en les 
persones.

Fins fa poc l’atenció domiciliària ha estat part de la 
feina habitual del metge/ssa i de l’infermer/a amb els 
seus pacients assignats, amb la col·laboració dels tre-
balladors socials. Des de fa uns mesos, però, en al-
guns equips de Barcelona s’ha organitzat l’atenció do-
miciliaria de manera diferent: es dedica 1-2 metges/
sses i 2-3 infermers/es a fer, exclusivament, l’atenció 
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domiciliària dels pacients de tot l’equip. La ciutadania, 
per tant, perd l’atenció per part dels seus professionals 
mèdics de capçalera justament quan estan més fràgils 
i requereixen atenció a domicili.

Aquest canvi suposa un trencament amb el model que 
va inspirar la Reforma de l’Atenció Primària i que tant 
bons resultats ha donat, i obre la porta a altres expe-
riències que ja estan també posant-se en marxa en al-
gunes àrees bàsiques, com l’externalització del servei 
d’atenció domiciliària a personal extern al CAP, fins i 
tot cap a empreses privades.

Aquests tipus de canvis es promocionen basant-se, so-
vint, en experiències ben allunyades de la nostra re-
alitat sanitària i social (per exemple, es copien expe-
riències del sistema sanitari nord-americà, un dels més 
febles, inequitatius i més cars del món). Certament, 
cal posar èmfasi en la millora de l’atenció domicilià-
ria, però cal fer-ho accentuant les qualitats del nostre 
sistema sanitari: dotant de més recursos (pressupost, 
personal, autonomia, formació...) els infermers/es i els 
metges i metgesses de família.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que, per la se-
va rellevància social, qualsevol canvi substancial en la 
provisió de l’atenció primària ha de ser informat, dis-
cutit, i en el seu cas aprovat, per la majoria d’aquesta 
cambra.

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

2. Aturar els canvis que s’estan implantant en el model 
d’atenció domiciliària a Catalunya 

3. No fer cap externalització de l’atenció domiciliària 
via contracte a empreses externes o equips específics 
aliens als d’Atenció Primària de la zona.

4. Presentar, en el termini de dos mesos, un informe a 
la Comissió de Salut del Parlament que avaluï l’impac-
te, tant econòmic com en la qualitat del servei, que han 
tingut els canvis de model ja implantats en l’atenció 
domiciliària a diverses ciutats i àrees bàsiques 

5. Garantir als professionals dels CAPs els recursos 
personals, materials i organitzatius necessaris per a 
poder continuar oferint una bona atenció a consulta 
i a domicili com a metge/ssa i infermer/a de referèn-
cia per als seus pacients, sense que això comporti tre-
ball fora d’hores laborals ni sobreesforç econòmic dels 
professionals, facilitant, entre d’altres: recuperació del 
personal perdut en els últims anys, substitucions de 
baixes i jubilacions, i facilitats operatives i organitza-
tives com poden ser targetes per aparcament en servei, 

identificació dels professionals o pagament dels des-
plaçaments.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

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

Proposta de resolució sobre la preservació 
del Poble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada 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’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

L’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre ha de-
nunciat el mal estat d’alguns dels edificis i runes del 
poble destruït durant la batalla de l’Ebre. Durant el 
mes de desembre va caure una façana lateral d’una de 
les cases al carrer de la Bassa on hi havia una de les 
escultures a l’aire lliure de l’abecedari de la Llibertat 
que simbolitzava la lletra X. Cada any es produeixen 
successos similars. Tot i la tasca de la brigada muni-
cipal i dels voluntaris la situació cada vegada és més 
greu. Cal doncs un ajut especial de la Generalitat per 
tal de preservar un patrimoni fonamental per a la me-
mòria democràtica del nostre país.

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

Proposta de resolució

El Parlament, davant el progressiu deteriorament dels 
edificis i les runes del Poble Vell de Corbera d’Ebre 
(Terra Alta) insta el Govern a que directament, o a tra-
vés del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla 
de l’Ebre (COMEBE), emprengui una actuació espe-
cial d’intervenció i de suport a l’Associació del Poble 
Vell i a l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, per tal de ga-
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rantir la preservació d’un patrimoni fonamental per a 
la memòria democràtica de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Jaume Bosch i Mes-
tres, Hortènsia Grau Juan, diputats, del GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa
Tram. 250-01477/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, 
diputada, Pere Navarro i Morera, diputat, Montserrat 
Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Els treballadors i treballadores del Consorci Sanitari 
de Terrassa porten setmanes mobilitzant-se en defen-
sa unes condicions laborals que permetin garantir la 
qualitat de l’atenció sanitària per la qual s’ha significat 
aquest centre i que podria veure’s afectada per la re-
ducció pressupostària dels darrers anys.

El sistema sanitari públic constitueix un dels pilars fo-
namentals de l’Estat del Benestar i és el que garanteix 
una societat més justa i igualitària. Tot i això, veiem 
amb gran preocupació com, any rere any, el govern 
català i també l’executiu de l’Estat estan aplicant po-
lítiques basades en l’austeritat i imposant retallades 
indiscriminades que afecten al bon funcionament del 
servei. S’han tancat plantes d’hospitals, quiròfans, 
llits, s’han limitat serveis d’hemodinàmica, s’han re-
duït horaris d’atenció a diversos CAP’s, s’han eliminat 
recursos per adquirir material sanitari, etc.

Els indicadors de llistes d’espera quirúrgiques als hos-
pitals de Terrassa amb data 31 de desembre de 2013 
ens diuen que; 

– Els temps mitjos d’espera estan, en dos dels tres cen-
tres, per sobre de la mitjana de Catalunya (5,77) i de la 
regió sanitària de Barcelona (5,81), i en concret a l’Hos-
pital Universitari Mútua de Terrassa el 9,16 i l’Hospital 
de Terrassa 6,47.

– Mútua de Terrassa té uns temps d’espera que en la 
majoria de procediments sobrepassa 8 mesos d’espera, 

molt per sobre dels 6 del temps de garantia, i també 
per sobre de la mitjana de Catalunya, especialment en 
cataractes (9,39 mesos amb 1.156 pacients en espera), 
pròtesi de genoll (10,04 mesos) i galindons (11,15 me-
sos d’espera).

– A l’Hospital de Terrassa cal posar en evidència el 
temps d’espera en els procediments de pròtesi de ge-
noll (10,19 mesos), galindons (10,07 mesos) i pròtesi de 
maluc (10,59 mesos), patologies que destaquen pel seu 
caràcter invalidant.

Si es compara amb les dades de referència de l’exerci-
ci 2010, les xifres de 2013 ens indiquen, entre d’altres 
que les persones que estan en llista d’espera: 

– A l’Hospital de Terrassa han pujat més d’un 93% i a 
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa més d’un 44%.

– A l’Hospital de Terrassa, la llista d’espera de cata-
ractes ha pujat més de 900 persones, un 388%.

– A l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, les per-
sones en espera per una intervenció de galindons han 
pujat de 50 a 280, un 460%.

Les retallades també han afectat durament als profes-
sionals de la Salut, quan han vist reduïts els seus sala-
ris, augmentades les seves hores de servei i han patit 
reduccions de plantilla. Aquest és el cas que denunci-
en els treballadors i treballadores del Consorci Sani-
tari de Terrassa, que reclamen millores perquè ja fa 
massa temps que treballen en condicions precàries.

Les mancances provocades per les retallades es suplei-
xen gràcies a l’esforç i la implicació dels professionals 
públics, que s’esmercen dia a dia per intentar mantenir 
la qualitat en el tracte i el servei als pacients. No obs-
tant, ja no podem continuar permetent aquest sobrees-
forç per part dels professionals que, al mateix temps, 
veuen reduïts els seus drets laborals. És inconcebible 
que la professionalitat i la voluntarietat dels professio-
nals siguin els que actualment fan sostenible el nostre 
sistema de sanitat pública, sense suport per part de les 
administracions.

La gestió dels actuals governs del PP i de CIU, amb el 
suport d’ERC, a Catalunya, està situant el model pú-
blic sanitari en una situació de risc i ens condueix a un 
canvi progressiu de model d’atenció, cap un sistema 
que afebleix els hospitals i els centres sanitaris de titu-
laritat pública en detriment d’altres i on la precarietat 
laboral dels treballadors encara es veu més incremen-
tada fruit de la inexistència d’un conveni laboral del 
sector i de la inexistent voluntat del Govern de la Ge-
neralitat d’impulsar un acord marc en aquest sector tal 
i com havia existit amb anterioritat.

El Conseller de Salut, durant la presentació del Avant-
projecte de Llei del Pressupost 2015 al Parlament de 
Catalunya, va a anunciar que tots els treballadors del 
sector salut de Catalunya recuperarien la catorzena pa-
ga extra. A més, cal recordar que en aquest sentit, que 



2 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 507

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 53

el Ple del Parlament del 22 de gener de 2015 va apro-
var la Moció 171/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels 
directius del sector sanitari, on a proposta del Grup 
socialista, s’instava al Govern de la Generalitat a ga-
rantir els recursos econòmics suficients per tal que tots 
els treballadors del sector de la salut de finançament 
públic, inclòs el sector concertat, cobrin la catorzena 
paga o la part proporcional equivalent deduïda de llur 
salari.

Fa temps que reclamem que cal reduir les llistes d’es-
pera i els temps d’espera per a visites als metges de 
capçalera, als especialistes, a les proves diagnostiques 
i les intervencions quirúrgiques tant a la ciutat de Ter-
rassa com per a tothom, visqui on visqui. Però no cre-
iem que el pressupost que CIU i ERC volen aprovar 
sigui realment suficient per a pagar la paga extra a tots 
els treballadors del sector salut ni per fer el salt qua-
litatiu necessari per reduir tots els temps d’espera que 
tant i tant han empitjorat amb les retallades.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya es solidaritza amb els 
treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa i recol-
za l’esperit del manifest elaborat pel Comitè d’empresa 
d’aquest centre sanitari, així com les seves reivindica-
cions per tal de millorar les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores del Consorci.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aturar les retallades al sector salut i a pro-
visionar, de manera efectiva, els recursos necessaris 
pel desenvolupament dels serveis públics de salut del 
Consorci Sanitari de Terrassa i especialment, per tal 
de que els temps d’espera per tot tipus d’acte sanitari 
es situï com a mínim, en la mitjana dels de la resta de 
centres hospitalaris de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir els recursos econòmics suficients 
al Consorci Hospitalari de Terrassa per tal que tots els 
seus treballadors cobrin la catorzena paga o la part 
proporcional equivalent deduïda de llur salari.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré, 
Pere Navarro i Morera, Montserrat Capdevila Tatché, 
diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
expedients sancionadors oberts arran d’una 
acció reivindicativa de la Plataforma Stop 
Pujades Transport Públic
Tram. 250-01478/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 26 de març de 2014, la Plataforma «Stop Pujades 
Transport» va dur a terme una nova acció reivindica-
tiva a la rotonda de Plaça Catalunya. Arrel d’aquella 
actuació, la setmana del 2 de febrer de 2015 diversos 
activistes d’aquesta Plataforma van rebre notifica-
cions del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya amb les que s’informava 
de l’inici d’un expedient sancionador per la suposada 
infracció de «manipulació, deteriorament o maltrac-
tament dels trens o tramvies, de les instal·lacions, dels 
seus elements funcionals o de qualsevol element del 
servei» durant l’acció reivindicativa del dia 26 de març 
de 2014.

Des de la Plataforma «Stop Pujades Transport» s’ha 
manifestat que en cap cas es van produir durant les ac-
cions reivindicatives cap dels desperfectes que consten 
a la denúncia.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar els expedients sancionadors iniciats 
pel Departament de Territori de la Generalitat de Ca-
talunya vers ciutadans i ciutadanes que participaven 
en l’acció reivindicativa de la Plataforma Stop Puja-
des Transport el dia 26 de març de 2014 a la rotonda 
de Plaça Catalunya, tot prenent en consideració les al-
legacions que es presentin.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i San-
tacreu, Ferran Pedret i Santos, diputats, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost so-
bre societats
Tram. 250-01479/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Alícia Romero Llano, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost 
de Societats, aprovada a les Corts amb els vots favora-
bles dels Grups del PP i de CiU, i publicada al BOE el 
passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i 
associacions sense ànim de lucre hauran de presentar 
la declaració de l’impost de societats sense cap excep-
ció a partir de l’any 2016, en relació a l’exercici comp-
table 2015.

En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats 
socials, culturals, associacions cíviques i clubs espor-
tius sense ànim de lucre a declarar l’impost de socie-
tats, i sigui quin sigui el seu volum i dimensió. Fins 
ara, les entitats parcialment exemptes, no estaven obli-
gades a presentar l’impost si no feien activitat econò-
mica i, a més, complien els requisits següents: que els 
seus ingressos no superessin els 100.000 euros anu-
als, que els seus ingressos sotmesos a retenció no su-
peressin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes 
no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a 
retenció.

Tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa –que 
d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat 
de Dret i seguretat jurídiques– impliqui potenciar la 
transparència financera i comptable de qualsevol enti-
tat i associació, sempre i quan, però, la nova llei vetlli 
–i en cap cas suposi– una complicació administrativa 
i burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de 
gestió d’unes entitats –la gran majoria amb pocs recur-
sos humans i financers–, les quals principalment, es 
troben dirigides i gestionades per persones que exer-
ceixen voluntàriament aquesta responsabilitat social.

Certament, la desaparició d’aquests supòsits d’exemp-
ció que esmentàvem, –tot i que no han de suposar una 
nova càrrega tributària– poden dificultar –sinó van 
acompanyats d’un suport administratiu explícit– el 
funcionament mateix de les associacions.

Per tot plegat, aquesta Llei del Govern de l’Estat su-
posa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu 
català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local 
una especial incidència pel seu arrelament dins la vi-
da dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma 
voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes 
que altruísticament dediquen esforços i temps en ti-
rar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, 
i esportiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Mostra el seu recolzament a totes les federacions i 
plataformes d’entitats i associacions que s’han mani-
festat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre 
Societats davant d’una mesura que, els obliga a portar 
una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de 
forma anàloga amb una societat mercantil.

2. Reitera el reconeixement i compromís cap a la im-
portant tasca que realitzen totes les entitats sense ànim 
de lucre, la seva democràcia interna, transparència 
econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, 
educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca 
voluntària i participativa que hi dediquen molts dels 
nostres conciutadans.

3. Defensa, d’acord amb els principis democràtics del 
nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques, totes aque-
lles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la 
transparència financera i comptable de qualsevol en-
titat i associació, sempre i quan vagin acompanyades 
d’un suport i assessorament administratiu que capaciti 
la gestió d’unes entitats la gran majoria amb pocs re-
cursos humans i financers.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar al 
Govern de l’Estat a: 

4. Modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Socie-
tats per tal de simplificar –sense menystenir la trans-
parència– les obligacions tributàries de les associa-
cions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els 
supòsits d’exempció que existien fins a l’entrada en vi-
gor de la nova normativa els quals no dificultaven el 
desenvolupament de la iniciativa social.

5. Desenvolupar un nou marc fiscal per a les associaci-
ons en el què es reconegui el valor de la forma jurídica 
d’associació com eina de cohesió social, integradora i 
de saludable autogestió de la ciutadania, activa, com-
promesa i participativa.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta; Alícia Romero Llano, dipu-
tada, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla pluriennal dels centres urbans sos-
tenibles
Tram. 250-01480/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’entorn econòmic en el que encara estem immersos 
ha provocat una disminució de l’activitat inversora - 
tant pública però especialment privada– que ha tingut 
com a efecte un deteriorament dels nuclis de població 
més antics de les nostres ciutats i pobles.

En aquest entorn la població envelleix, els centres d’ac-
tivitat busquen altres indrets en els que exercir llurs 
activitats i es produeix un trencament de la cohesió so-
cial que exigeix un esforç addicional a les administra-
cions locals.

Cal doncs activar aquells recursos, que facin dels bar-
ris vells de Catalunya en espais d’oportunitats, de pro-
grés i de futur.

En aquesta direcció, l’any 2004, el Parlament de Cata-
lunya va aprovar la Llei de Barris que va impulsar un 
gran nombre d’operacions de millora en viles de totes 
les demarcacions, distribuint de manera equitativa els 
recursos als municipis que els necessitaven.

En aquests moments, cal recuperar l’esperit d’aquella 
llei i d’impulsar un pla plurianual que integri les polí-
tiques dels diferents departaments amb fons aportats 
de forma equitativa per la Generalitat de Catalunya i 
de la resta d’administracions entre les que cal desta-
car, les administracions locals, que seran responsables 
d’establir els criteris per delimitar la zona o zones sus-
ceptibles d’incloure’s en aquest Pla.

Els projectes susceptibles d’incorporar-se al projecte 
han de preveure intervencions en la millora de l’es-
pai públic i la dotació d’espais verds, la rehabilitació 
i l’equipament dels edificis, la provisió d’equipaments 
per a l’ús col·lectiu, la incorporació de les tecnologies 
de la informació, la modernització i rehabilitació de 
seus comercials o empresarials que comporti el man-
teniment i evolució de l’economia local, el foment de 
la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especial-

ment pel que fa a l’eficiència energètica, l’estalvi en 
el consum d’aigua i el reciclatge de residus, l’equitat 
de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, 
el desenvolupament de programes que comportin una 
millora social, urbanística i econòmica del barri, i 
l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitec-
tòniques.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar un Pla plurianual dels Centres Urbans Sostenibles, 
que contempli actuacions i dotació econòmica per a 
la inversió en rehabilitació i recuperació de les zones 
més envellides dels pobles i ciutats de Catalunya, i que 
contempli que: 

a) Els projectes susceptibles d’acollir-se a aquesta ini-
ciativa provindran tant del sector públic com del sec-
tor privat o bé podrà tractar-se d’iniciatives públic-pri-
vades canalitzades a través dels governs locals.

b) Les propostes presentades hauran de preveure una 
millora de l’espai públic a fi i efecte de garantir la 
mobilitat i accessibilitat, a contribuir la recuperació 
d’equipaments cívics i públics, de l’habitatge i dels es-
pais comercials, a afavorir l’estalvi energètic, la ges-
tió adequada del medi ambient i la incorporació de les 
tecnologies d’informació i la comunicació, i qualsevol 
altra actuació adreçada a la millora social, cultural i 
econòmica del barri.

c) El finançament d’aquest Pla hauria de contemplar 
els recursos procedents de la Generalitat de Catalu-
nya, dels seus departaments corresponents, així com 
dels ajuntaments on es realitzin les actuacions subven-
cionades. En aquesta direcció caldrà preveure les con-
seqüents partides als pressupostos generals de la Ge-
neralitat per a l’exercici 2016 i següents.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 106336 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

Els ensenyaments musicals superiors no són aliens a la 
crisi econòmica, tant pel que fa a les dificultats econò-
miques de les institucions que els imparteixen com per 
les dificultats de les persones que desitgen accedir a 
aquests ensenyaments, donat que s’han encarit en gran 
proporció les matriculacions. Així mateix, els profes-
sionals tenen menys oportunitats, han minvat les plan-
tilles dels centres així com el nivell retributiu dels pro-
fessionals.

La importància dels ensenyaments artístics i dels mu-
sicals en particular és fonamental per completar la for-
mació dels catalans d’avui i del demà: la creativitat, el 
treball en equip, les capacitats per fruir i entendre les 
obres al llarg de la història, la cultura que suposa, són 
evidents.

Però al mateix temps és una forma d’integració soci-
al, de contribuir a evitar la segregació i la marginació.

A tot això hi tenen dret els ciutadans i ciutadanes del 
nostre país perquè l’educació és un dret dels més reco-
neguts i primers. No s’entendria, doncs, que Catalunya 
continués fent passes enrere com les que s’han produït 
els darrers cinc anys de governs CiU-PP i CiU-ERC: 
hi ha menys alumnes, menys professors i més mal pa-
gats; i els centres, tant el públic com les dues funda-
cions de caràcter privat existents, disposen de menys 
recursos de tot tipus.

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

Proposta de resolució

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

Elaborar, en el termini de tres mesos, un Pla d’En-
senyaments Musicals Superiors de Catalunya en col-

laboració amb els agents implicats (centres, represen-
tants dels professionals i de l’alumnat) amb els següents 
criteris: 

a) La supervivència dels centres, amb mesures a curt, 
mig i llarg termini que han de comptar amb el liderat-
ge i el suport del Govern de la Generalitat, tant econò-
mic com de negociació amb les entitats de crèdit pri-
vades i de l’ICF.

b) Garantir l’accés a totes les persones que tinguin els 
coneixements suficients per cursar estudis superiors 
musicals i desitgin fer-ho.

c) Preveure les plantilles que han de ser necessàries 
per garantir els cursos demandats.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Xavier Sa-
baté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació i millorament de l’Hospital de Vila-
decans
Tram. 250-01482/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 106460 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Caste-
lló, diputada, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre les obres d’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El passat 20 de gener es va presentar el pla funcional 
de l’Hospital de Viladecans per part de responsables 
de l’equipament a veïns i entitats. Aquest pla detalla-
va l’ampliació de l’hospital en un 90% de la superfície 
construïda, de manera que passarà de 13.500 metres 
quadrats a 25.700.

L’increment de superfície permetrà augmentar el nom-
bre de llits d’hospitalització fins a 152, així com que 
com a mínim el 20% de les habitacions siguin indivi-
duals. L’àrea quirúrgica disposarà de set quiròfans i 
una àrea de cirurgia menor ambulatòria.
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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: 

1. Durant aquest 2015, presentar l’avantprojecte i inici-
ar la redacció del projecte executiu d’obres d’ampliació 
i millora de l’Hospital de Viladecans, d’acord amb el 
Pla Funcional presentat a finals de gener del mateix any.

2. Garantir la disponibilitat pressupostària necessària 
per a l’any 2016 i següents de manera que permeti ini-
ciar les obres d’ampliació i millora tan aviat com el 
projecte executiu estigui aprovat.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Anna Simó i Caste-
lló, Alba Vergés i Bosch, diputades, del GP ERC

Proposta de resolució sobre les obres del 
centre de rehabilitació emplaçat a l’edifici del 
CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-01483/10

Presentació
M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, Alba vergés i Bosch, del 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari 

Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta 

Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt, 

Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

Reg. 106473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Les diputades sotasignants, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
el CAP Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

La concentració de l’activitat d’atenció primària al bar-
ri de Bellvitge va comportar la mobilització de molts 
veïns del barri.

El juliol de 2012 el Departament de Salut va comu-
nicar després de les mobilitzacions per mantenir l’ac-
tivitat al CAP Rambla Marina de Bellvitge (situat a 
la Rambla de la Marina, 264-280, de l’Hospitalet de 
Llobregat) la seva intenció que en aquella ubicació hi 
hagués activitat assistencial.

La proposta del Departament de Salut va ser remode-
lar el CAP Rambla Marina per tal d’unificar l’activitat 
de rehabilitació i disposar d’un equipament on ubicar 
el servei de rehabilitació de l’Hospital de Llobregat, 
gestionat per l’ICS.

El març de 2014 es va licitar l’adjudicació del contrac-
te de serveis per a l’assistència tècnica per a la redac-
ció del projecte d’adequació d’espais del CAP (clau: 
cap-13318), per a la redacció del projecte bàsic i d’exe-
cució, i posterior Direcció d’Obra i certificació d’efi-
ciència energètica de final d’obra, amb una superfície 
d’actuació de 980 m2 i per un pressupost d’execució 
material estimatiu de 694.493 €.

Finalment, es va adjudicar el 24 de juliol de 2014 a 
Llongueras Clotet Arquitectes, SLP perquè es du-
gués a terme la redacció en 4 mesos, per un total de 
90.179,65 €.

Els veïns i veïnes del Barri de Bellvitge de l’Hospita-
let de Llobregat han estat reclamant des de fa més de 
2 anys aquesta construcció, mentre el Departament de 
Salut i l’ICS mantenia el seu compromís, però fruit de 
la situació pressupostària, l’obra no es podia tirar en-
davant.

Durant la celebració del Consell de Districte VI del 
4 de desembre de 2014, el director de l’ICS a l’àrea 
metropolitana sud, va anunciar que la reconversió del 
CAP Rambla Marina en el nou centre de rehabilitació 
començarà el primer semestre de 2015 i que les obres 
es perllongaran durant uns 12 mesos.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a licitar les obres del nou centre de rehabilitació 
situat on hi havia el CAP Rambla Marina de l’Hospi-
talet de Llobregat durant el primer semestre del 2015, 
iniciar-les de manera immediata un cop adjudicades i 
acabar-les en un termini màxim de 12 mesos.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015

M. Assumpció Laïlla i Jou, portaveu a la CS del GP 
CiU. Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del GP 
ERC. Núria Segú Ferré, portaveu a la CS del GP SOC. 
Eva García Rodríguez, portaveu a la CS del GP PPC. 
Marta Ribas Frías, portaveu a la CS del GP ICV-EUiA. 
Carme Pérez Martínez, portaveu a la CS del GP C’s. 
Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la CS del Grup Mixt. 
Marina Geli i Fàbrega, diputada no adscrita

Fascicle segon
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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’una ampliació de l’in-
forme de fiscalització relatiu a l’activitat eco-
nomicofinancera de l’Ajuntament de Creixell
Tram. 253-00005/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 106370 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

Procediment: l’establert als articles 145 

i 146 del Reglament del Parlament

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-
bleix l’article 168.2 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes.

Exposició de motius

El Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Creixell del 12 
de març de 2012 va aprovar per unanimitat sol·licitar a 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parla-
ment de Catalunya que encarregués a la Sindicatura de 
Comptes la fiscalització de regularitat sobre l’activitat 
economicofinancera de l’Ajuntament de Creixell (Tar-
ragonès) compresa entre els anys 2006 a 2010.

El 2013 la Comissió de la Sindicatura de Comptes del 
Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat en-
carregar a la Sindicatura de Comptes un informe de 
fiscalització relatiu a l’activitat economicofinancera 
de l’ajuntament de Creixell durant els exercicis 2006 
al 2010 referent a les despeses extra pressupostàries i 
als moviments derivats de les contractacions amb mo-
tiu del planejament urbanístic derivat especialment en 
els casos en que l’execució es fa pel sistema de coo-
peració.

Atès que des del 2010 s’han detectat una sèrie de fets 
a l’ajuntament relacionats amb els comptes municipals 
que van motivar el vot en contra de tota l’oposició i 
que es poden resumir en: 

– Realització de despeses extra pressupostàries de 
subministrament i contractacions i personal amb in-
formes negatius per contravenir l’ordenament jurídic 
emesos pel Secretari-Interventor.

– Moviments derivats de contractacions en activitats 
formatives/artístiques i esportives realitzades a l’em-
para de l’Ajuntament i en locals municipals sense cap 
tipus de concurs públic previ.

– Concessions i/o adjudicacions a empreses privades 
amb ànim de lucre, d’equipaments municipals per a 
les seves activitats sota les reiterades advertències en 
contra per escrit del Secretari-Interventor.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució

Encarregar a la Sindicatura de Comptes l’ampliació 
de l’Informe de fiscalització de regularitat sobre l’acti-
vitat economicofinancera de l’Ajuntament de Creixell 
(Tarragonès) que ha elaborat dels exercicis compresos 
entre els anys 2006 a 2010 als exercicis 2011, 2012, 
2013 i 2014.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Hortènsia Grau Juan, 
David Companyon i Costa, diputats, del GP ICV-EUiA

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2015 a l’11.03.2015).
Finiment del termini: 12.03.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la sanitat
Tram. 300-00277/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 107467 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
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amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de març de 2015.

– Sobre la situació de la sanitat a Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

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

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la di-
versitat i la inclusió en els centres educatius
Tram. 300-00278/10

Presentació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107513 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 4 i 5 de març de 2015.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació al suport a l’atenció a la diversitat i la inclu-
sió en els centres educatius?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el sistema per 
a l’autonomia personal i l’atenció a la depen-
dència
Tram. 300-00279/10

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 107514 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-

ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 4 i 5 de març de 2015.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el present i futur del Sistema per a l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2015

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el sistema bi-
bliotecari
Tram. 300-00280/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 107532 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
4 i 5 de març de 2015.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el sistema 
bibliotecari de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de funció pública
Tram. 300-00281/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 107533 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
4 i 5 de març.
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– Quin és el capteniment del Govern en polítiques de 
funció pública?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 300-00282/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 107534 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de 
març de 2015.

– Sobre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del 
metro
Tram. 300-00283/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 107535 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de 
març de 2015.

– Sobre la línia 9 del metro de Barcelona.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la creació 
d’estructures d’estat
Tram. 300-00284/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 107536 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.02.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 4 i 5 de març de 2015.

– Sobre la creació d’estructures d’estat.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 

DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 106106 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Albert Batalla i Siscart ha estat designat 
membre de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Substitució de diputats
Reg. 106379 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Alta
Jordi Ciuraneta Riu

Baixa
Àngels Ponsa i Roca

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 106380 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Polítiques de Joventut

Alta
Jordi Ciuraneta Riu

Baixa
Xavier Cima Ruiz

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 106107 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

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 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de la Infància

Alta
Àngels Ponsa i Roca

Baixa
Xavier Cima Ruiz

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 406-00006/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 106523; 106524 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

Reg. 106523

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat José Antonio Coto Roquet ha estat desig-
nat membre de la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Reg. 106524

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Jordi Roca Mas ha estat designat mem-
bre de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques 
en Matèria d’Economia Col·laborativa.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 779/X, 
sobre el garantiment que el Cos de Mossos 
d’Esquadra actuï com a policia integral
Tram. 290-00697/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106514 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 779/X, sobre el 
garantiment que el Cos de Mossos d’Esquadra actuï 
com a policia integral (número de tramitació 290-
00697/10), us informo que he tramés una carta al Mi-
nistre de l’Interior donant trasllat del contingut de la 
Resolució, una còpia de la qual s’adjunta en annex.

Barcelona, 18 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
780/X, sobre les activitats de Plataforma per 
Catalunya
Tram. 290-00698/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106150 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 780/X, sobre les acti-
vitats de Plataforma per Catalunya (número de trami-
tació 290-00698/10), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1, la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra (PG-ME) no té coneixement que el 
partit polític Plataforma per Catalunya hagi realitzat 
activitats que puguin ser constitutives de delicte. El 
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Codi Penal no contempla com a delicte la mera exhibi-
ció de simbologia ultra o la salutació feixista.

Quan la PG-ME té coneixement de presumptes acti-
vitats delictives que puguin constituir un delicte d’odi 
i discriminació, sempre les posa en coneixement dels 
Jutjats i/o de la Fiscalia.

Amb relació al punt 2, la PG-ME respecta el marc d’ac-
tuació que l’ordenament jurídic atorga a les forces i cos-
sos de seguretat i actua amb rigor, neutralitat política i 
imparcialitat en el compliment de les seves funcions.

Les actuacions preventives que desenvolupa en l’àm-
bit dels delictes d’odi i discriminació s’agrupen en tres 
eixos:

a) Sensibilització

Des de fa anys la Policia de la Generalitat elabora i 
presenta ponències en diferents col·lectius relacionades 
amb la prevenció i la sensibilització davant conductes 
motivades en l’odi i la discriminació; a títol d’exemple, 
durant l’any 2013 es van realitzar 413 presentacions o 
ponències dirigides a un total d’11.825 persones.

D’altra banda, conjuntament amb el Departament 
d’Ensenyament, la PG-ME ha creat el taller anomenat 
«Conductes discriminatòries: la importància de saber 
conviure», adreçat als estudiants de secundària dels 
centres educatius de Catalunya, activitat que s’emmar-
ca en el Protocol del Departament d’Ensenyament per 
a la prevenció, la detecció i la intervenció en situacions 
d’odi i discriminació.

En aquesta activitat formativa es defineixen totes les 
conductes delictives d’odi i discriminació i es tracten 
amb profunditat les conductes homòfobes, racistes i 
d’aporofòbia.

b) Proximitat

Existeix una relació continuada, fluïda i àgil amb per-
sones, entitats i institucions compromeses en la llui-
ta contra l’odi i la discriminació; en destaquen les se-
güents:

1. Entitats dels diferents col·lectius susceptibles de ser 
víctimes d’un delicte d’odi i discriminació.

2. El Departament de Benestar Social i Família.

3. El Departament d’Ensenyament.

4. El Fiscal coordinador en delictes d’odi i discrimi-
nació.

5. L’Oficina per a la No Discriminació de l’Ajuntament 
de Barcelona.

6. El Síndic de Greuges.

Es participa en les taules rodones i jornades següents:

1. Jornades FIRIR (Formación para la identificación y 
registro de incidentes racistas). ISPC, març 2013.

2. Seminari LGTB Brasil - Uniao Européia de enfren-
tamento à violència homofóbica. Brasília, abril 2013.

3. Seminario Nacional sobre la Gestión Policial de la 
Diversidad Social. Córdoba, juny 2013.

4. Participació NET-KARD Project, per prevenir la 
discriminació contra la Comunitat Gitana. Madrid, no-
vembre 2013.

5. Seminario Nacional sobre la Gestión Policial de la 
Diversidad Social. Lleida, juny 2014.

Es publica un nou cartell informatiu/preventiu adreçat 
al col·lectiu de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i 
intersexuals (LGTBI), en diferents idiomes, en el marc 
de la festa Gay Pryde. La PG-ME participa en el Con-
sell Nacional LGTB.

Es crea la bústia mossos.delictes.odi@gencat.cat, per 
assessorar la ciutadania sobre tot tipus de consultes re-
lacionades amb la prevenció i el tractament dels delic-
tes d’odi i discriminació.

Un representant de la PG-ME compareix davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones del Parlament de Ca-
talunya en relació amb la Proposició de llei de drets de 
les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans sexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia. En aquesta compareixença es va exposar el 
treball que la Policia de la Generalitat dur a terme des 
de l’any 2008 amb el col·lectiu LGTB i les aportacions 
del cos de Mossos d’Esquadra a la proposició de llei.

c) Formació

S’han dut a terme les actuacions següents:

1. Jornada formativa adreçada als caps de les oficines 
d’atenció al ciutadà (OAC) del cos de Mossos d’Esqua-
dra, amb la participació del Fiscal coordinador en de-
lictes d’odi i discriminació.

2. Jornada formativa adreçada als caps de les OAC del 
cos de Mossos d’Esquadra sobre la Llei 11/2014, de 10 
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bi-
sexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

3. Publicació al portal informàtic de les OAC de la 
Infografia «Indicadors d’una denúncia motivada per 
l’odi i la discriminació» per facilitar i recordar els 
indicadors que han de fer sospitar a l’instructor d’un 
atestat policial que es troba davant d’un fet motivat per 
l’odi i la discriminació.

4. Publicació al butlletí «Xarxa de cooperació», que 
s’adreça al col·lectiu de la seguretat privada de Cata-
lunya, d’un article que explica l’aprovació de la Llei 
11/2014 esmentada i la publicació d’una sentència que 
condemna la denegació d’accés a una discoteca a dues 
persones transsexuals per la seva condició sexual.

5. Adequació de les instruccions internes a la Llei 
11/2014.
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6. Creació d’un grup de treball per realitzar denúncia 
pro-forma en els casos que contempla la Llei 11/2014.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
781/X, sobre els sistemes d’identificació uti-
litzats pels Mossos d’Esquadra arran del 
conflicte de Can Vies, de Barcelona
Tram. 290-00699/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106151 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 781/X, sobre els 
sistemes d’identificació utilitzats pels Mossos d’Es-
quadra arran del conflicte de Can Vies, de Barcelona 
(número de tramitació 290-00699/10), us informo del 
següent:

Els protocols d’actuació policial per a la identificació 
de persones es desenvolupen d’acord amb el marc le-
gal i incorporen les instruccions o recomanacions que 
contribueixen a millorar la seguretat jurídica i tècnica 
del procés de la identificació.

Les investigacions per identificar els responsables de 
la comissió de delictes violents sempre es produeixen 
d’acord amb el que preveu l’ordenament jurídic, cor-
responent la instrucció de la investigació a l’autoritat 
judicial competent.

Els fets a què es fa referència van ser posats en co-
neixement de la Fiscalia Provincial de Barcelona en 
data 3 de juny de 2014 per informar de les gestions 
que s’havien practicat durant la identificació de les 200 
persones el 31 de maig amb motiu de l’actuació poli-
cial esmentada.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 787/X, 
sobre l’Associació Transatlàntica per al Co-
merç i la Inversió
Tram. 290-00705/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106168 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 787/X, sobre l’Asso-
ciació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (tram. 
290-00705/10), us informo del següent:

El passat dia 9 de febrer, el Departament d’Empresa 
i Ocupació va donar trasllat de la Resolució 787/X al 
Ministeri d’Economia i Competitivitat, a qui va sol-
licitar que estudiés la petició del Parlament perquè els 
grups parlamentaris puguin disposar dels diversos es-
borranys negociadors en cada ronda de l’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió.

D’altra banda, el 22 de desembre de 2014 va tenir lloc 
a la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació una sessió monogràfica sobre el contingut 
d’aquesta associació i sobre l’estat de les negociacions. 
En aquesta sessió de treball hi van comparèixer una 
sèrie d’experts de diferents àmbits per aportar les se-
ves opinions i reflexions sobre aquest tema.

Els compareixents van ser els següents:

− Ferran Tarradellas, director de la Representació de 
la Comissió Europea a Barcelona.

− Joan Tugores, catedràtic d’economia de la Universi-
tat de Barcelona.

− Jacint Soler Matutes, director institucional de Pi-
mec.

− Ricard Bellera i Kirchhoff, secretari d’Internacio-
nal, Migracions i Cooperació de Comissions Obreres.

− Carles Seijó Pérez, membre de la campanya «Cata-
lunya, no al TTIP».

− Àlex Guillamón Lloret, membre de la campanya 
«Catalunya, no al TTIP»

Posteriorment a les intervencions dels compareixents 
es va establir un debat amb intercanvi d’opinions entre 
els experts i els grups parlamentaris representats a la 
Comissió.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 797/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al 2010
Tram. 290-00712/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106383 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 797/X, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre 
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010 
(tram. 290-00712/10), us informo del següent:

5.1. Fiscalització econòmico-financera

5.1.3. Observacions i recomanacions de la 
fiscalització

5.1.3.1. Registre d’immobilitzat 
d’infraestructures per fer front a la sequera

L’observació de la Sindicatura sobre el registre immo-
bilitzat per fer front a la sequera 2007-2008 és la des-
cripció comptable del tractament que s’ha aplicat a di-
verses infraestructures que es van dur a terme en el 
període 2007-2008, per a fer front a l’eventual situació 
de manca d’abastament d’aigua derivada de la situació 
de sequera produïda a Catalunya. Així, a mesura que 
s’ha anat constatant que algunes de les instal·lacions 
construïdes no proporcionaven el servei previst o 
que han hagut de ser desmantellades, comptablement 
s’han hagut d’efectuar les corresponents depreciacions 
per deteriorament o en el seu cas procedir a la seva 
baixa comptable.

5.1.3.2. Manca de reconeixement d’atribucions 
de fons a administracions locals

El Pla de viabilitat 2010 de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA), preveu la possibilitat d’extingir aquells 
convenis formalitzats per l’ACA amb administracions 
locals quan la seva execució no s’hagués dut a terme o 
bé, quan havent-se executat l’objecte material del con-
veni, aquesta no s’hagués efectuat amb l’estricte com-
pliment de les seves clàusules.

Aquesta situació va provocar que algunes administra-
cions locals no consideressin procedent l’extinció dels 
convenis. En determinats casos, les administra cions 
locals van presentar els recursos corresponents, el de-
senllaç dels quals dependrà de l’apreciació dels tribu-
nals corresponents, que és en definitiva la incertesa 
que posa de manifest la Sindicatura.

5.1.3.3. Ajornament de pagament als creditors

Durant els darrers anys hi ha hagut una dràstica reduc-
ció en els terminis de pagament als creditors.

Si a la fi del 2010, el termini de pagament legalment 
fixat era de 55 dies i el deute vençut amb proveïdors 
era de 126,76 M€, a la fi de l’any 2013, el deute vençut 
amb tercers es va situar en 8,12 M€ i a més a més, el 
termini legal de pagament va passar a ser de 30 dies 
(en lloc dels 55 dies establerts a l’any 2010). Al 2014 
no hi ha deute pendent amb proveïdors i el termini de 
pagament es manté en 30 dies.

5.1.3.4. Excés en el reconeixement 
de subvencions de capital

D’ençà la seva creació, l’ACA ha estat beneficiària de 
cofinançament de la Unió Europea mitjançant fons 
FEDER i Fons de Cohesió. L’ACA reflectia compta-
blement aquestes subvencions a mesura que s’anaven 
executant les corresponents obres cofinançades. Mal-
auradament, algunes de les obres cofinançades no va-
ren poder posar-se en servei en els terminis previstos, 
mentre que en altres casos, part de les despeses efec-
tivament incorregudes en determinades actuacions, fi-
nalment no han estat acceptades per la UE com a des-
peses elegibles. Per aquest motiu, una vegada ha tingut 
constància ferma que les aportacions previstes pen-
dents de cobrament definitivament no es farien efec-
tives, l’ACA ha dut a terme la baixa dels saldos pen-
dents, ajustant-se així la corresponent pèrdua, tal com 
posa de manifest la Sindicatura en el seu informe.

5.1.3.5. Manca d’informació i controls per 
a la correlació entre l’immobilitzat i les 
subvencions o l’endeutament que el financen

Les aportacions de la Disposició addicional 3a de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya s’instrumentalitzaven 
mitjançant convenis entre l’ACA i l’Administració ge-
neral de l’Estat (Ministeri de Medi Ambient). Aquests 
convenis tenien naturalesa anual. Per fer efectives les 
aportacions de l’Estat era necessari que l’ACA acredi-
tés el pagament de les obres que es preveien en cadas-
cun dels convenis signats dins de l’any corresponent.

Els tres convenis formalitzats al respecte, es varen sig-
nar en els mesos de març de 2007; juliol de 2008 i 
octubre de 2009. Per tant, les inversions s’havien de 
licitar, adjudicar, executar i pagar per poder rebre el 
finançament de l’Estat, ja que en altre cas, l’ACA no 
hagués pogut rebre aquest finançament.

Aquesta sistemàtica va comportar que les inversions 
previstes en el pressupost de l’ACA per a cada any 
s’anessin executant amb independència de la formalit-
zació d’aquest tipus de conveni.

Per tant, la comptabilitat de l’ACA no reflecteix la cor-
relació entre les inversions executades i el seu finança-
ment (aportacions de la DA 3a EAC, endeutament...). 
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Així, en la mesura que la comptabilitat ha de reflectir 
la realitat concreta dels instruments jurídics en els que 
se sustenta, i tenint en consideració que aquests instru-
ments jurídics no concretaven aquesta correlació entre 
les inversions i el seu finançament, la comptabilitat no 
pot reflectir-la. Per tant, aquesta observació és la con-
seqüència del sistema de finançament vigent en el pe-
ríode objecte de revisió.

Actualment, l’ACA ja no és beneficiària de les aportaci-
ons de la disposició addicional tercera de l’Estatut i a la 
vegada, està duent a terme un procés de reducció d’en-
deutament, que ha de continuar en els pròxims anys.

Així mateix, d’ençà 2012, l’ACA és una entitat SEC 
(Sistema Europeu de Comptes) i com a tal, el seu en-
deutament computa dins dels còmputs d’endeutament i 
dèficit de la Generalitat. Per tant, no podrà dur a terme 
nou endeutament per a noves inversions com era habi-
tual fins l’any 2010. Per tant, la incidència que posa de 
manifest la Sindicatura és una observació que queda 
acotada en el temps i que ja no es dóna en l’actualitat, 
per les raons exposades.

5.1.3.6. Reclamacions patrimonials

L’ACA té plantejades diverses reclamacions patrimo-
nials de tercers per diferents conceptes, de diferent 
importància i amb diferents graus de possibilitats de 
materialització. Un dels motius de reclamació és l’ex-
tinció d’alguns convenis formaltzats.

En la memòria dels comptes anuals de cada any, l’ACA 
ha reflectit els imports de les reclamacions de tercers 
no resoltes. En els comptes anuals de 2013, l’ACA ha 
efectuat una valoració de les diferents contingències i 
ha provisionat les reclamacions en les quals ja existís 
una sentència en contra de l’ACA, sens perjudici del 
corresponent recurs que hagi pogut interposar l’ACA.

En aquest sentit, l’ACA ha incorporat la recomanació de 
la Sindicatura de tal manera la situació de les reclama-
cions queda plenament detallada en els comptes anuals.

5.1.3.8. Finalitat d’un préstec de l’Institut 
Català de Finances

Aquesta incidència va venir provocada pel fet que la 
tresoreria de l’ACA sempre ha estat única i atesa la 
greu manca de liquiditat de l’ACA, es va disposar del 
préstec per pagar els deutes ja vençuts.

Atès que, finalment, l’obra no va ser executada, aquest 
préstec va quedar inclòs dins dels acords de refinança-
ment amb les entitats financeres duts a terme el març 
de 2012. Per resoldre aquesta situació, l’ACA va comu-
nicar aquesta situació tant al Departament d’Agricul-
tura com a l’Institut Català de Finances.

5.1.3.9. Criteri de reconeixement dels ingressos 
del cànon de l’aigua recaptat per les entitats 
subministradores

Aquesta incidència jha quedat resolta en exercicis anuals 
posteriors. En aquest sentit, a la memòria dels comptes 
anuals aprovats corresponents a 2013 s’exposen clara-
ment els criteris aplicats en el reconeixement dels ingres-
sos, els quals han estat acceptats i validats pels auditors.

Aquests criteris de reconeixent dels ingressos, són els 
següents:

Els ingressos de dret públic que disposa l’ACA estan 
composats, fonamentalment, pel cànon de l’aigua, 
el cànon de regulació, el cànon de derivació, la tari-
fa d’utilització, taxes, multes i sancions, recàrrecs de 
pròrroga i constrenyiment, i interessos de demora.

5.2. Fiscalització de la Liquidació 
pressupostària

La Sindicatura destaca la no materialització dels in-
gressos pressupostats per aportacions derivades de la 
DA 3a de l’EAC en 450 M€. Aquesta circumstància va 
provocar que tot i que la despesa executada fos menor 
a la pressupostada, l’exercici de 2010 finalitzés amb 
un important dèficit (106 M€), que només va poder 
ser finançat amb nou endeutament de forma parcial. 
D’aquesta manera, a la fi de 2010 la situació econòmi-
ca i financera de l’ACA va esdevenir molt crítica.

Gràcies al pla de viabilitat implementat a partir de 
l’any 2011, aquesta situació s’ha anat reconduint. Mal-
grat el volum d’endeutament que encara avui continua 
pendent d’amortització i malgrat les exigències dels 
calendaris d’amortització, actualment, l’ACA gene-
ra uns fluxos de caixa lliures per a retorn de l’endeu-
tament (de l’ordre de 160 M€ anuals). Un cop l’ACA 
hagi retornat la totalitat de l’endeutament encara està 
pendent (deute net estimat a la fi de 2014, 830 M€), 
aquests recursos es podran destinar a executar noves 
inversions segons la planificació hidrològica.

Així, és de preveure que en poc més de 5 anys, l’ACA 
haurà pogut retornar bona part de l’endeutament, que a 
finals de 2010 era proper als 1.400 milions d’euros. En 
aquest sentit, en quatre anys (2010-2014) el deute de 
l’ACA s’ha reduït en uns 500 milions i s’espera que en 
els pròxims 3 anys, el deute restant (que actualment és 
de 830 M€) es redueixi en 500M€ més i per tant pas-
saria a ser de 369M€, al 2017.

5.3. Fiscalització d’expedients de contractació

5.3.1 Contractació d’estudis i treball 
per assolir objectius de la DMA

Els contractes a què fa referència la Sindicatura es van 
dur a terme, bàsicament, entre els anys 2007 i 2010. 
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Una vegada finalitzats aquests contractes, concreta-
ment el 4 d’abril de 2012, es van sotmetre a control 
previ de l’Òrgan de Control econòmic financer de 
l’ACA les liquidacions de 38 expedients en relació 
amb la redacció del Pla de Gestió i el Programa de 
Mesures de l’ACA.

El 4 de maig de 2012 i en l’exercici de les funcions de 
control atribuïdes a l’Òrgan de control Econòmic i Fi-
nancer de l’ACA, es va emetre un informe, on es van 
posar de manifest una sèrie de presumptes irregulari-
tats en matèria contractual.

Vistes les consideracions de l’esmentat informe, la ge-
rència de l’ACA va resoldre, en data 16 de maig de 
2012, la incoació d’un expedient d’informació prèvia 
per tal d’aclarir els fets.

El 21 de maig de 2012, d’acord amb el que disposa 
l’art. 4.3 del Decret 325/1996, l’Òrgan de Control Fi-
nancer de l’ACA va posar en coneixement dels fets a 
la Intervenció Delegada del Departament de Territori 
i Sostenibilitat.

El 24 de maig de 2012, la intervenció delegada de Ter-
ritori i Sostenibilitat va considerar avinent que si els 
fets constats podien ser constitutius de responsabili-
tats, calia que es posessin en coneixement de la In-
tervenció General sens perjudici de les competències 
del Tribunal de Comptes o la Sindicatura de Comptes.

El 7 de juny de 2012, vistes les consideracions efectu-
ades per la intervenció delegada, l’Òrgan de Control 
Econòmic de l’ACA va traslladar de l’expedient a la 
Intervenció General posant en coneixement la docu-
mentació analitzada fins al moment i les accions du-
tes a terme, sense perjudici que poguessin ordenar un 
treball concret per determinar l’abast d’aquestes possi-
bles irregularitats.

El 19 de setembre de 2012, l’instructor de l’expedient 
d’informació prèvia va emetre el seu informe. La fina-
litat d’aquest informe era determinar possibles respon-
sabilitats administratives, comptables i penals. L’in-
forme conclou que en la fase de contractació es van 
produir diverses irregularitats. Pel que fa referència a 
l’execució dels treballs, l’informe conclou que, sense 
entrar en el contingut tècnic dels mateixos, no es va 
trobar cap prova o element de convicció de què els tre-
balls executats no coincidissin amb els treballs contra-
ctats, tot i que en la fase d’execució es van produir de-
terminades infraccions de la normativa aplicable. Així 
mateix, l’informe sosté que els treballs contractats 
s’haurien pogut dur a terme de forma més optimit-
zada. Pel que fa les possibles responsabilitats penals, 
l’informe conclou que no s’observen fets que pogues-
sin ser concloents en aquest sentit i que les eventuals 
responsabilitats disciplinàries que se’n poguessin deri-
var, en tot cas, estaven prescrites.

El 14 de juny de 2013, la Subdirecció General de Con-
trol d’Empreses i Entitat Públiques de la Intervenció 

General del Departament d’Economia i Coneixement 
va emetre el seu informe especial de control financer 
referit als contractes formalitzats per l’ACA (princi-
pal i complementaris) corresponents a l’elaboració del 
programa de mesures i el pla de gestió de conca fluvial 
de Catalunya.

Finalment, el mes de juny de 2014, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Econo-
mia i Coneixement van presentar denúncia a la Fis-
calia, vistos i analitzats els fets exposats a l’informe 
de 14 de juny de 2013, doncs es podrien trobar amb 
un supòsit de responsabilitat (d’acord amb el que esta-
bleix el capítol VIII del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre). El passat 28 de juliol de 
2014, la Fiscalia Provincial de Barcelona de Delictes 
Econòmics va requerir la documentació dels expedi-
ents objecte de denúncia.

La Fiscalia ha demanat a l’ACA nova documentació, al 
novembre de 2014 i al gener de 2015.

Per tant l’assumpte es troba actualment en tràmit de 
les diligències d’Investigació de la Fiscalia Provincial 
de Barcelona.

Així doncs, aquests fets han estat investigats inicial-
ment de manera interna per l’Agència Catalana de 
l’Aigua i posteriorment els fets s’han posat a disposi-
ció dels òrgans competents per a la seva investigació.

5.3.2. Contractació d’estacions depuradores 
d’aigües residuals compactes

Les observacions de la Sindicatura fan referència a les 
obres per la construcció del sistema de sanejament de 
Llimiana.

En aquest sentit, el projecte aprovat preveia una solu-
ció constructiva (depuradora convencional) que no va 
ser la que finalment es va executar (depuradora com-
pacta). Aquest canvi de sistema constructiu va efectu-
ar-se sense que es dugués a terme prèviament l’aprova-
ció d’un nou projecte modificat. Actualment, els tres 
sistemes de sanejament inclosos en aquest contracte 
(Les Esglésies, Vilamitjana i Llimiana, t.m Sarroca de 
Ballera, Trema i Llimiana, respectivament) es troben 
en funcionament. Pel que fa al sistema de sanejament 
de Llimiana el seu funcionament està proporcionant 
paràmetres normals dins dels límits normativament 
exigibles en la depuració d’aigües residuals urbanes.

Tot i que ja ha finalitzat el període de garantia d’aquest 
contracte, i la EDAR està en servei, encara no s’ha dut 
a terme la seva liquidació definitiva, actuació que es 
preveu es pugui realitzar en els propers mesos.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 798/X, 
sobre el mapa de zones del sistema tarifari 
integrat i la implementació de la T-Mobilitat
Tram. 290-00713/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106090 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 798/X, sobre el mapa 
de zones del sistema tarifari integrat i la implementa-
ció de la T-Mobilitat (tram. 290-00713/10), us informo 
del següent:

El procés d’execució i implantació del projecte T-Mo-
bilitat comporta un canvi en el model de gestió i d’aten-
ció al ciutadà en el seu accés a la sistema de transport 
públic. Durant aquest procés s’analitzarà i revisarà l’ac-
tual model tarifari per tal de definir el model aplicable 
al conjunt de serveis de transport públic de Catalunya, 
de forma que el preu es fixi en funció de la utilització 
real del servei, afavorint als usuaris recurrents i mante-
nint els sistemes de tarifació social.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 800/X, 
sobre el pagament dels deutes a l’empresa 
municipal Vimusa, Habitatges Municipals de 
Sabadell, SA
Tram. 290-00715/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106479 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 800/X, sobre el 
pagament dels deutes a l’empresa municipal Vimusa, 
Habitatges Municipals de Sabadell, SA (tram. 290-
00715/10), us informo del següent:

L’import de les subvencions de promoció d’habitat-
ge de promoció oficial (HPO) pendents de resoldre i 
abonar a VIMUSA actualment és de 3.383.159,40 €. 
Aquest import correspon exclusivament a la part esta-

tal, atès que la Generalitat de Catalunya va fer efectiva 
la part que li corresponia.

La Generalitat de Catalunya, davant les modificacions 
legislatives que van suprimir les subvencions a promo-
tors, va requerir formalment al juliol de 2013 l’abona-
ment de les subvencions corresponents a promocions 
d’HPO qualificades definitivament abans de l’entrada 
en vigor de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures 
de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’ha-
bitatges.

Així mateix, davant la disconformitat amb el criteri in-
terpretatiu de les mesures derivades de la Llei 4/2013, 
en el què l’Estat suprimia retroactivament els ajuts re-
coneguts, la Generalitat va interposar un recurs con-
tenciós administratiu per incompliment dels com-
promisos que s’havien establert en els convenis de 
col·laboració subscrits amb l’Administració de l’Estat 
per a l’aplicació del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabili-
tació 2009-2012 i convenis anteriors.

Finalment, l’Estat ha rectificat aquest criteri interpre-
tatiu restrictiu i farà efectiu aquests pagaments.

Volem posar en relleu que la Generalitat ha fet un gran 
esforç per pagar la part que li corresponia dels ajuts 
de foment a la promoció d’HPO. El deute als promo-
tors d’HPO al 2011 era de 281,90 MEUR (171 MEUR 
corresponents a subvencions regulades per l’Estat i 
110,9 MEUR a subvencions convocades per la Ge-
neralitat). Aquest 2015, la part corresponent a la Ge-
neralitat de les subvencions al foment de la promoció 
d’HPO quedarà satisfeta. Per la seva banda l’Estat ha 
fet recentment una transferència per minvar part del 
deute. Aquesta transferència permetrà resoldre la part 
corresponent als dos expedients pendents de VIMU-
SA (08-B-0101-06 i 08-B-0109-08) d’un import total 
de 788.879,94 €, que la Tresoreria de la Generalitat de 
Catalunya farà efectius tan aviat sigui possible.

Esperem que en la propera transferència de l’Estat per 
a pagaments de promoció es pugui resoldre l’expedient 
restant (08-B-0006-08) de 2.594.280,00 €.

Pel que fa a promoure una taula de diàleg entre l’Ajun-
tament de Sabadell i la representació legal dels tre-
balladors de Vimusa amb l’objectiu d’estudiar la vi-
abilitat futura de l’empresa, cal dir que l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell 
tenen un diàleg constant en referència a les polítiques 
d’habitatge que s’estan duent a terme.

Barcelona, 19 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 801/X, 
sobre l’itinerari i la freqüència de pas de 
l’autobús interurbà que connecta Rubí amb 
l’Hospital de Terrassa i la implantació d’una 
tarifa social
Tram. 290-00716/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106091 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 801/X, sobre l’itine-
rari i la freqüència de pas de l’autobús interurbà que 
connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa i la implan-
tació d’una tarifa social (tram. 290-00716/10), us in-
formo del següent:

Pel que fa a la possibilitat d’habilitar una partida es-
pecífica per a aquesta actuació, s’ha fet una previsió 
de pressupost global de millora de les aportacions a la 
xarxa de transport públic per tal de garantir el man-
teniment de l’oferta actual i continuar amb les actua-
cions de millora i d’inversió realitzades en els serveis 
de transport interurbà, ja en els darrers exercicis, de 
forma continuada.

Pel que fa a la possibilitat d’establir una tarifa social, 
cal tenir present que en aquests moments es troba en 
fase d’implantació el projecte T-Mobilitat, que ha de 
configurar un nou sistema tarifari dins de la regió me-
tropolitana de Barcelona, afavorint majors bonificaci-
ons als usuaris més recurrents i mantenint les actuals 
polítiques de tarifació social a col·lectius com els me-
nors o les persones que es troben en situació d’atur.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 802/X, 
sobre el règim d’autorització ambiental, la 
publicació telemàtica dels resultats i el con-
trol de les emissions dels ecoparcs
Tram. 290-00717/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106384 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 c de la Resolució 802/X, 
sobre el règim d’autorització ambiental, la publicació 
telemàtica dels resultats i el control de les emissions 
dels ecoparcs (tram. 290-00717/10), us informo del se-
güent:

En el cas de fallada o anomalia en el funcionament 
dels equips depuradors associats als focus emissors de 
contaminants a l’atmosfera, l’empresa ha d’adoptar les 
mesures necessàries per tal de garantir que no es pro-
dueixen efectes negatius sobre el medi ambient. En cas 
contrari s’efectuarà l’aturada del procés associat al fo-
cus emissor.

Els sistemes de control i inspecció són els que han de 
permetre valorar el correcte funcionament de l’esta-
bliment a fi d’assegurar que no es produeix cap situ-
ació de risc per al medi i la població. Tal i com indi-
ca la normativa vigent, si per alguna situació singular 
aquest es produís, s’efectuarien les accions necessàries 
per evitar l’emissió de contaminants.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 803/X, 
sobre la destinació d’una partida pressu-
postària de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre per a arranjar la xarxa de camins de 
Gimenells i el Pla de la Font
Tram. 290-00718/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106092 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 803/X, sobre la des-
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tinació d’una partida pressupostària de la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre per a arranjar la xarxa de 
camins de Gimenells i el Pla de la Font (tram. 290-
00718/10), us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat Ter-
restre s’ha adreçat oficialment a la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre perquè prevegi una partida pres-
supostària per a l’arranjament de la xarxa de camins 
de Gimenells i el Pla de la Font.

Un cop fetes les obres de condicionament dels camins 
per adaptar-los a les característiques previstes a la pla-
nificació viària es farà el canvi de titularitat que s’es-
caigui.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 804/X, 
sobre les mesures i les actuacions per al mi-
llorament de la carretera N-230 entre Cata-
lunya i Aragó
Tram. 290-00719/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106093 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 804/X, sobre 
les mesures i les actuacions per al millorament de la 
carretera N-230 entre Catalunya i Aragó (tram. 290-
00719/10), us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre s’ha adreçat a la demarcació de carreteres de 
l’Estat a Catalunya perquè doni compliment a la reso-
lució esmentada, que és de competència estatal.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 805/X, 
sobre la cessió d’un local de l’Incasòl situat 
al barri de Verdun, de Barcelona
Tram. 290-00720/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106094 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 805/X, sobre la cessió 
d’un local de l’Incasòl situat al barri de Verdun, de Bar-
celona (tram. 290-00720/10), us informo del següent:

El 23 de setembre de 2014 l’Associació de Veïns de 
Verdum - 9 barris i l’Incasòl visiten el local situat al 
carrer Robert de Robert de Barcelona per valorar si 
aquest s’ajusta a les necessitats de l’entitat.

L’Associació dona la seva conformitat al local, però 
ens informa que degut a la seva falta de recursos eco-
nòmics, no veu possible fer front a les despeses deri-
vades de la cessió d’ús, condicionament i manteniment 
del local esmentat.

El 22 de gener de 2015 l’Incasòl va mantenir una reu-
nió amb el Districte de Nou Barris i es va establir se-
guir mantenint contacte per continuar col·laborant en 
aquest assumpte

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 806/X, 
sobre la facilitació del transport públic a la 
Selva interior
Tram. 290-00721/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106095 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 806/X, sobre la fa-
cilitació del transport públic a la Selva interior (tram. 
290-00721/10), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat duu a ter-
me el seguiment de les necessitats de mobilitat en 
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transport públic dels municipis de la Selva interior per 
determinar possibles millores a introduir.

En aquest sentit, des de l’1 de gener de 2015 els ser-
veis que atenen els municipis d’Arbúcies i Sant Hilari 
de Sacalm formen part del sistema tarifari integrat de 
l’ATM de Girona de forma que s’ha reduït substancial-
ment el preu del transport amb Girona i la resta de mu-
nicipis que formen part del sistema tarifari integrat,

Així mateix, pel que fa al municipi d’Hostalric, aquest 
disposa de comunicació amb els serveis ferroviaris 
amb Barcelona i Girona amb una oferta que es consi-
dera adequada a la demanda existent.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 807/X, 
sobre el calendari d’execució de les obres 
ferroviàries del Corredor Mediterrani entre 
Castellbisbal i València
Tram. 290-00722/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106096 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 807/X, sobre el ca-
lendari d’execució de les obres ferroviàries del Corre-
dor Mediterrani entre Castellbisbal i València (tram. 
290-00722/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat considera necessària i 
prioritària la finalització de les obres ferroviàries en 
curs i l’impuls de l’execució de les obres pendents, pre-
vistes al Corredor Mediterrani, entre València i Cas-
tellbisbal, per permetre la circulació en ample estàn-
dard europeu.

En aquest sentit, el Govern ha sol·licitat a les reunions 
mantingudes amb el Ministeri de Foment, de coordi-
nació i seguiment d’actuacions d’infraestructures de 
l’Estat a Catalunya, la concreció de la programació de 
les obres ferroviàries en curs i les previstes en aquest 
corredor, a fi de donar compliment a les previsions 
anunciades pel Ministeri de Foment de finalització les 
obres enguany.

Concretament, la programació sol·licitada ha estat en 
relació amb l’execució i la finalització dels treballs que 
resten pendents de via, electrificació i instal·lacions de 
seguretat al nou corredor Vandellòs-Camp de Tarra-

gona, l’impuls de les obres d’implantació de l’ample 
mixt entre Vila-seca i Reus, i la implantació de l’ample 
estàndard al corredor València-Vandellòs.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 808/X, 
sobre la configuració final de les terres con-
taminades del Parc del Nord de Sabadell i 
l’execució de les obres de prolongació de la 
línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya
Tram. 290-00723/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106097 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 808/X, sobre la con-
figuració final de les terres contaminades del Parc del 
Nord de Sabadell i l’execució de les obres de prolonga-
ció de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya (tram. 290-00723/10), us informo del següent:

L’acorda de l’any 2008 entre el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de 
Sabadell establia que les terres procedents de les ex-
cavacions al nord de la ciutat s’havien de dipositar a la 
zona afectada per la pròpia execució de les obres i en 
un àmbit contigu, i el Departament assumiria l’execu-
ció de la urbanització futura del Parc del Nord.

El material, no suposa en cap cas un perill potencial 
per a les persones i el medi, tal i com certifica l’infor-
me emès per l’Agència de Residus de Catalunya l’any 
2009, i s’ha dipositat d’acord amb una configuració de 
Parc que va ser consensuada amb l’Ajuntament l’any 
2010.

En l’actualitat, l’Ajuntament ha acordat amb els veïns 
de la zona una nova configuració del Parc del Nord, i 
al novembre de 2014 va lliurar a aquest Departament 
la topografia que ha de servir de base per a aquesta fu-
tura urbanització.

En aquests moments el Departament de Territori i 
Sostenibiltat treballa en la definició de l’actuació de 
retirada de terres necessària per adaptar-se a la nova 
configuració del futur Parc del Nord. Aquesta actuació 
no està prevista a les obres contractades i actualment 
en execució de perllongament dels FGC a Sabadell, i 
per tant ha de quedar formalitzada mitjançant l’elabo-
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ració d’un projecte constructiu, que ja es troba en fase 
d’encàrrec.

Aquest projecte, tal i com es va informar a la Comissió 
de Seguiment del passat 19 de desembre de 2014, a la 
qual hi van assistir els veïns de la zona, serà lliurat a 
l’Ajuntament per tal que el validi abans de procedir a 
la seva execució.

Atès que el Departament destinarà la inversió prevista 
per a la urbanització del parc a l’actuació de retirada 
de terres, haurà de ser l’Ajuntament qui dugui a terme 
la futura urbanització.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 815/X, 
sobre la paralització definitiva del projecte 
Castor i sobre la no-repercussió de les com-
pensacions econòmiques en els ciutadans
Tram. 290-00730/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106169 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 do-
nar compliment a la Resolució 815/X, sobre la paralitza-
ció definitiva del projecte Castor i sobre la no-repercus-
sió de les compensacions econòmiques en els ciutadans 
(tram. 290-00730/10), us informo del següent:

El passat dia 5 de febrer, el Departament d’Empresa 
i Ocupació va donar trasllat de la Resolució 815/X al 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. En l’escrit 
també es va manifestar la necessitat que la Generali-
tat pogués tenir accés a una sèrie d’informació i docu-
mentació relacionada amb el Projecte, a fi d’incremen-
tar la seguretat i prevenció dels efectes sísmics que es 
puguin produir en el futur.

A més, en l’àmbit de les seves competències, la Gene-
ralitat millorarà el monitoratge de la sismicitat de les 
Terres de l’Ebre mitjançant la instal·lació de dues esta-
cions situades al Delta de l’Ebre (l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya ho té previst per a aquest any 
2015).

D’altra banda, en data 30 de desembre de 2014, el Go-
vern de la Generalitat va interposar recurs d’incons-
titucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra 
el Reial decret llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual 

s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema 
gasista i la titularitat de centrals nuclears.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 818/X, 
de condemna de l’atac contra el Pi de les 
Tres Branques
Tram. 290-00733/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106152 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 818/X, de condemna 
de l’atac contra el Pi de les Tres Branques (número de 
tramitació 290-00733/10), us informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, en 
compliment de les funcions que té encomanades, dur a 
terme totes aquelles gestions d’investigació que escai-
guin per esclarir els fets delictius dels quals té conei-
xement i per esbrinar-ne l’autoria.

Arran dels fets comesos a l’arbre del Pi de les Tres 
Branques, ubicat al municipi de Castellar del Riu (Ber-
guedà), es van instruir les diligències policials corres-
ponents, que van ser informades al jutjat competent, el 
qual tutela actualment la investigació.

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 834/X, 
sobre la recerca d’inversions i la implantació 
d’activitats econòmiques al Centre Direccio-
nal de Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00749/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106170 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 
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donar compliment a la Resolució 834/X, sobre la re-
cerca d’inversions i la implantació d’activitats econò-
miques al Centre Direccional de Cerdanyola del Va-
llès (tram. 290-00749/10), us informo del següent:

L’aprovació definitiva del Pla director urbanístic 
(PDU) del Centre Direccional de Cerdanyola el pas-
sat 28 d’abril de 2014 ha culminat el procés d’ordena-
ció d’aquest àmbit i possibilita que els sectors Parc de 
l’Alba i Can Costa esdevinguin un lloc d’acolliment a 
Catalunya per a empreses de base tecnològica.

Des del principi de la seva concepció, el Parc de l’Alba 
sempre ha volgut posicionar-se com un model de parc 
diferent: un parc integral amb una part empresarial 
per a empreses de base tecnològica d’arreu del món 
i també un parc amb zones verdes (prop d’un 50% de 
la superfície total), una zona residencial i una zona de 
comerços.

Pel que fa a la part empresarial, es manté el mateix 
repte: fer dels 440.000 m2 al voltant del sincrotró i de 
l’Avinguda de la Ciència un lloc de referència d’ater-
ratge a Europa, oferint a les empreses d’alt valor afe-
git una proposta d’ubicació de primer nivell, tant per 
les seves infraestructures (CPDs, fred i calor a peu 
de parcel·la, sis operadors de telecomunicacions amb 
xarxa pròpia...) com per l’entorn favorable a la innova-
ció (sincrotró Alba, UAB, Parc de Recerca de la UAB 
(PRUAB), Parc Tecnològic del Vallès (PTV), Centre 
Tecnològic ASCAMM, EsadeCreapolis a Sant Cu-
gat...) i l’entorn empresarial (dens teixit industrial del 
CiT i de la B30...).

A imatge del sincrotró ALBA, el seu membre emble-
màtic i icònic que després de dos anys de funciona-
ment es troba en una etapa de consolidació, el Parc de 
l’Alba ha entrat també en una nova fase del seu des-
envolupament, menys centrat en la seva construcció i 
més focalitzat en la seva promoció, especialment de la 
zona empresarial.

Al 2013, el Parc va acollir el nou CPD de T-Systems. Al 
2014, l’enginyeria basca SENER hi va inaugurar la se-
va seu catalana (300 enginyers) i el Parc ha acabat les 
obres de l’entorn d’una parcel·la de 42.000 m2 especi-
alment dissenyada per fer del Parc el clúster català de 
CPDs. El 2015 veurà la finalització del nou CPD de 
CaixaBank (inversió de 100 milions d’euros, un CPD 
únic al món per la seva aplicació del Big Data al sector 
bancari gràcies a l’aliança amb Oracle).

Tant el Consorci del Parc de l’Alba com l’INCASOL 
estan fent una tasca de difusió a tots nivells, tant in-
ternament com a l’estranger, per donar a conèixer les 
capacitats del parc per tal que aquest sigui receptor de 
noves empreses d’activitat econòmica. En aquest mo-
ment, estan obertes converses amb algunes empreses 
relacionades amb activitats industrials i tecnològiques 
que han manifestat l’interès per aquest àmbit.

També a nivell local, fa pocs mesos el Parc va signar 
un conveni amb la UAB i el PRUAB per tal de cre-
ar sinèrgies i oferir a les empreses serveis compartits. 
El mateix s’està preparant amb el PTV. El Parc està 
implicat també amb la dinàmica de RIS3CAT i dels 
PECTs (el Parc forma part d’un dels cinc projectes que 
presentarà el CiT) i amb l’associació Àmbit B30 amb 
un projecte per oferir als ajuntaments de l’associació 
un centre d’emmagatzematge de dades fet a mida (pro-
jecte Núvol B30). També participa activament a la ini-
ciativa Open Innovation Market Place de la XPCAT, 
la xarxa de parcs catalans.

Des de principis del 2014, el Parc de l’Alba està pro-
mogut internacionalment com a Barcelona Synchro-
tron Park, un nom que utilitza la potència de la marca 
Barcelona i la icona que representa el seu sincrotró. 
Associat a aquesta nova marca, s’ha creat un nou web 
(www.barcelonasynchrotronpark.com) i un nou docu-
ment de presentació.

Pel que fa als usos industrials, el PDU del Centre Di-
reccional de Cerdanyola del Vallès preveu àrees de 
nou creixement per a usos d’activitats científiques i 
tecnològiques, per la qual cosa hi ha un criteri selectiu 
previ respecte les activitats que s’hi poden dur a terme.

En la gestió de projectes d’inversió per part d’Invest 
in Catalonia s’intenten encaixar les demandes dels in-
versors amb l’oferta de sòl per tal d’adaptar-se als re-
queriments de cada projecte. En aquest sentit, el sòl 
disponible al Centre Direccional serà presentat als 
eventuals inversors com a opció prioritària, si la tipo-
logia del projecte s’adequa amb el planejament urba-
nístic.

Tot això s’emmarca en el Programa de Reactivació 
Industrial que s’està duent a terme des de la Direcció 
General d’Indústria i ACCIÓ i en què l’Incasòl parti-
cipa informant de les disponibilitats preferents de sòl 
industrial.

Per altra banda, encara no es coneix com es materia-
litzarà finalment el desenvolupament terciari previst. 
Quan es coneguin els detalls d’aquesta materialitza-
ció, es podrà determinar si cal o no realitzar accions 
de suport específic a les associacions de comerciants 
de la zona i, en l’hipotètic supòsit que calgués, les ac-
cions es determinarien en proporció i d’acord amb les 
característiques del desenvolupament comercial al 
Centre Direccional.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació



2 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 507

4.50.02. INFORMACIó 74

Control del compliment de la Resolució 835/X, 
sobre els incompliments de la normativa so-
bre seguretat de la maquinària industrial
Tram. 290-00750/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 106174 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 835/X, so-
bre els incompliments de la normativa sobre seguretat 
de la maquinària industrial, amb número de tramita-
ció 290-00750/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 106174).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 10.04.2015 al 30.04.2015) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 04.05.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Control del compliment de la Resolució 843/X, 
d’ajut humanitari a la Franja de Gaza
Tram. 290-00758/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 106530 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.02.2015

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 843/X, d’ajut humanitari a la Franja de Ga-
za (tram. 290-00758/10), us informo, amb el document 
annex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors i de 

la Unió Europea, de les actuacions que s’han portat a 
terme.

Barcelona, 20 de febrer de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Resolució 843/X, informem del se-
güent:

Pel que fa al punt 1, el Govern de Catalunya manté el 
seu compromís institucional d’ajuda humanitària a la 
població palestina de la Franja de Gaza a través del 
suport al treball de les ONG catalanes En concret i en 
el marc de la sessió extraordinària del Comitè d’Ajut 
Humanitari d’Emergència (CCAHE) del dia 7 d’agost 
de 2014, i en resposta a l’emergència humanitària a la 
Franja de Gaza, l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament ha destinat 60.000 euros en els se-
güents projectes:

a) «Emergència a Gaza: resposta a les necessitats dels 
nens i nenes afectats pel conflicte» impulsat per UNI-
CEF Catalunya (20.000 euros).

b) «Resposta humanitària a Gaza» impulsat per la 
Fundació Save the Children (20.000 euros).

c) «Fer front a la impunitat: promovent la protecció 
dels civils a la Franja de Gaza» impulsat per l’entitat 
Nova Centre per a la Innovació Social (20.000 euros).

Pel que fa al punt 2, des de la Direcció General de 
Relacions Exteriors s’ha enviat una carta al Ministeri 
d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern de l’Estat 
instant-lo a fer efectiu el contingut d’aquesta resolució.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 145/X, 
sobre el model turístic
Tram. 390-00145/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 106526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 145/X, so-
bre el model turístic, amb número de tramitació 390-
00145/10, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Empresa i Ocupació,

Barcelona, 18 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 106526).
Pròrroga lletra d: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 18.03.2015, a les 09:30 h.
Pròrroga resta de la tramitació: d’acord amb els arti-
cles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa 
el Govern per a retre comptes davant la Comissió cor-
responent, el qual finirà el 21.04.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Control del compliment de la Moció 146/X, 
sobre el suport a la innovació en els proces-
sos productius
Tram. 390-00146/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 106527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 146/X, sobre 
el suport a la innovació en els processos productius, 
amb número de tramitació 390-00146/10, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió d’Em-
presa i Ocupació,

Barcelona, 18 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 106527).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 27.03.2015 al 20.04.2015) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 21.04.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Control del compliment de la Moció 147/X, 
sobre les polítiques públiques amb relació a 
l’economia col·laborativa
Tram. 390-00147/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 106175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.02.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 147/X, sobre 
les polítiques públiques amb relació a l’economia col-
laborativa, amb número de tramitació 390-00147/10, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 106175).
Pròrroga apartat 1: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 21.04.2015, a les 09:30 h.
Pròrroga apartat 2: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 17.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.
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Control del compliment de la Moció 151/X, 
sobre les polítiques socials
Tram. 390-00151/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 107034 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 26.02.2015

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 7 dies del termini per a la presentació 
del punt 7 de l’informe de compliment de la Moció 
151/X, sobre les polítiques socials, amb número de 
tramitació 390-00151/10, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració atès que és necessari la informació d’al-
tres Departaments.

Barcelona, 24 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 107034).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hà-
bils (del 25.02.2015 al 06.03.2015) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 09.03.2015, a les 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.02.2015.

Control del compliment de la Moció 162/X, 
sobre la pobresa i la desigualtat
Tram. 390-00162/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 107035 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 26.02.2015

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 7 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 162/X, so-
bre la pobresa i la desigualtat, amb número de tramita-
ció 390-00162/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració atès la diversitat de dades sol·licitades i l’afecta-
ció a diversos departaments de la Generalitat.

Barcelona, 24 de febrer de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 107035).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies hà-
bils (del 26.02.2015 al 09.03.2015) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 10.03.2015, a les 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.02.2015.

Control del compliment de la Moció 176/X, 
sobre les llars d’infants
Tram. 390-00176/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 24.02.2015

Control del compliment de la Moció 177/X, so-
bre els mitjans materials i personals de l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 390-00177/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 24.02.2015
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Control del compliment de la Moció 178/X, 
sobre l’amenaça gihadista
Tram. 390-00178/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 24.02.2015

Control del compliment de la Moció 179/X, 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. 390-00179/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 24.02.2015

Control del compliment de la Moció 180/X, 
sobre els principals reptes i oportunitats que 
ofereixen les polítiques de la Unió Europea
Tram. 390-00180/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 24.02.2015

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
de Polítiques de Joventut amb la consellera de 
Benestar Social i Família sobre el compliment 
de la Resolució 301/X, sobre la situació de la 
joventut, i de la Moció 164/X, sobre les mesu-
res per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 354-00394/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 105704).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut, 25.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre la creació de 
l’Agència Catalana del Medi Ambient
Tram. 354-00395/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa-
creu, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 106320).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 20.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família sobre 
el compliment de la Resolució 577/X, sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 354-00396/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 106328).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 19.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre el Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 354-00397/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 106333).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 20.02.2015.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre l’acci-
dent químic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 354-00398/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa-
creu, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 106408).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 20.02.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’accident quí-
mic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 354-00399/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa-
creu, juntament amb una altra diputada del Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 106409).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 25.02.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02741/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02742/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02743/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02744/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associ-
acions d’Activitats de Restauració i Musicals 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 352-02745/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02746/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02747/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Firaires de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02748/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02749/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Societats 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02750/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02751/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Internautes amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02753/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 105420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02778/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02779/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02780/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’Associa-
cions d’Activitats Recreatives Musicals amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02781/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Músics de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02782/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Festivals de Jazz 
dels Països Catalans amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02783/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02784/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Sales de Festes i Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02785/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Català de la Música amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02786/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02787/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02788/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02789/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02790/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02791/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Organitzacions 
d’Empresaris de Sales de Festes i Discote-
ques de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02792/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora de Sales de Con-
certs de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02793/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença de Josep Mir, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
Tram. 352-02794/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02795/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02796/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Lleida amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02797/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02798/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Internautes amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02799/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de les plataformes de venda d’entra-
des per Internet amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02802/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Micropobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02804/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 105458).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02805/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Tècnics i Tècniques 
de l’Espectacle de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02806/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Empresarial de Sales 
de Festa i Discoteques de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02807/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Discoteques de Llei-
da i Província amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02808/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02809/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Representants, Pro-
motors i Mànagers de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02810/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02811/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02812/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02813/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió d’Associacions Empresarials 
de la Indústria Cultural Espanyola amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02814/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02815/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora de Sales Alternati-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02816/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
105657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02817/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02818/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora de Trabucaires 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02819/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02820/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Activi-
tats de Restauració i Musicals amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02821/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02822/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Societats 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02823/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02824/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Provincial d’Hosteleria 
de Lleida amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02825/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Restauració de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02826/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Sales de Festes i Disco-
teques de la província de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02827/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cinema 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02828/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02829/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02830/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 105701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels serveis jurídics del Gremi d’Em-
presaris de Cinemes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02834/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 105705).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença de Francisco 
Valverde, advocat, en representació del Gre-
mi de Firaires, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02835/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 105705).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels serveis jurídics de la Federa-
ció d’Ateneus de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02836/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 105705).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02837/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Internautes amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02838/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora de Trabucaires 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02839/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02840/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02841/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Diputació de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02842/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Restauració de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 352-02843/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Provincial d’Hostaleria 
de Lleida amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02844/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Locals 
d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02845/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associ-
acions d’Activitats de Restauració i Musicals 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 352-02846/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02847/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi de Firaires amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02848/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural 
Català amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02849/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Societats 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 352-02850/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives
Tram. 352-02851/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 352-02852/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Síndic de Greuges amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02854/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02855/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02856/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puig-
pelat, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 352-02857/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02858/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105963).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Tarragona amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02859/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105963).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Lleida amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02860/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105963).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Sales de Festes i Disco-
teques de la Província de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02861/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105963).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Empresarial de Sales 
de Festa i Discoteques de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02862/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105963).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Discoteques de Llei-
da i Província amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02863/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105963).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02864/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 105963).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Sales de Concerts 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 352-02865/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 105965).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora de Casals i Ate-
neus dels Països Catalans amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 352-02866/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Mixt (reg. 105965).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Agnès Pardell 
i Veà, catedràtica de dret del treball i de la 
seguretat social de la Universitat de Lleida, 
davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut perquè informi sobre l’aplicació de la ga-
rantia juvenil
Tram. 356-00950/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 15, 
tinguda el 17.02.2015, DSPC-C 624.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Je-
sús Duran Redondo, portaveu de l’Alternati-
va d’Esquerres a l’Ajuntament de Badia del 
Vallès, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/1994, de crea-
ció del municipi de Badia per segregació de 
part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 356-01123/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 55, tin-
guda el 25.02.2015, DSPC-C 630.

Sol·licitud de compareixença d’un repre-
sentant del Departament d’Interior davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè expliqui l’edició especial de l’En-
questa de seguretat pública de Catalunya 
dedicada a la gent gran
Tram. 356-01124/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
105534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre el Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 356-01134/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 106334).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra de l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 356-01135/10

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 106335).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de Qualitat Ambiental davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre l’accident químic a l’empresa 
Simar, d’Igualada
Tram. 356-01136/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 106410).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 20.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01137/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01138/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Protecció Civil davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’accident qu-
ímic a l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01139/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre l’accident químic a l’empresa 
Simar, d’Igualada
Tram. 356-01140/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Energia, Mines i Seguretat Industri-
al davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Simar, d’Igualada
Tram. 356-01141/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, 24.02.2015.

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 106415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 25.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra de l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 356-01142/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 106469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació Taxi Companys davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per-
què informi sobre l’aplicació del Reial decret 
2025/1984, sobre coordinació de les compe-
tències administratives amb relació als serveis 
de transport públic de viatgers en turismes
Tram. 356-01143/10

Sol·licitud

Presentació: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista, M. Dolors Montserrat 
i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Hortènsia Grau Juan, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Ma-
tías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 106472).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 20.02.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació Professional Elite 
Taxi Barcelona davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
l’aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre 
coordinació de les competències adminis-
tratives amb relació als serveis de transport 
públic de viatgers en turismes
Tram. 356-01144/10

Sol·licitud

Presentació: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-

blicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista, M. Dolors Montserrat 
i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Hortènsia Grau Juan, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Ma-
tías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 106472).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 20.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Joan Ga-
llart Olivé, cap del Servei de Prevenció de la 
Subdirecció General Tècnica de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives i llur regulació
Tram. 356-01145/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 106569).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Sal-
vadó Rovira, cap de la Unitat Central de 
Jocs i Espectacles dels Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les activitats d’espectacles públics i 
recreatives i llur regulació
Tram. 356-01146/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 106569).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i 
Gordi, director general de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals, davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
activitats d’espectacles públics i recreatives 
i llur regulació
Tram. 356-01147/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 106569).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
20.02.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre les polítiques d’ocupa-
ció per a joves
Tram. 355-00165/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 15 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 17.02.2015, 
DSPC-C 624.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre el Pla de gestió dels parcs naturals
Tram. 355-00204/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 106314).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 19.02.2015.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00470/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 35 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 17.02.2015, DSPC-C 623.

Compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, 
membre del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00488/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 35 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 17.02.2015, DSPC-C 623.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament amb re-
lació 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. 353-00522/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 35 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 17.02.2015, DSPC-C 623.
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Compareixença d’una representació de la 
plataforma Pobresa Zero 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. 353-00528/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 35 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 17.02.2015, DSPC-C 623.

Compareixença d’una representació del 
Consell General del Treball Social amb re-
lació 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. 353-00530/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 35 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 17.02.2015, DSPC-C 623.

Compareixença de Mario Cugat Leseurs, 
president de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00588/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.02.2015, 
DSPC-C 628.

Compareixença d’Enric Canet, director de 
Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, 
amb relació al Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00597/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.02.2015, 
DSPC-C 628.

Compareixença de Carme Borbonès, presi-
denta de Càritas Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00599/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.02.2015, 
DSPC-C 628.

Compareixença d’Albert Riu i Mas, secretari 
general de la Coordinació Catalana de Colò-
nies, Casals i Clubs d’Esplai, amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00603/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.02.2015, 
DSPC-C 628.

Compareixença d’una representació de 
Creu Roja a Catalunya amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00613/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.02.2015, 
DSPC-C 628.

Compareixença del president del Consell 
de Treball, Econòmic i Social amb relació al 
Projecte de llei del voluntariat
Tram. 353-00630/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 36 de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, tinguda el 24.02.2015, DSPC-C 628.
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Compareixença del president d’Amics de la 
Gent Gran amb relació al Projecte de llei del 
voluntariat
Tram. 353-00632/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.02.2015, 
DSPC-C 628.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació al Projec-
te de llei del voluntariat
Tram. 353-00641/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 24.02.2015, 
DSPC-C 628.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00852/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença d’una representació la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00853/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00854/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat Federal Ferroviari de la Confederació 
General del Treball amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00855/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença d’Ole Thorson, enginyer de 
camins i expert en transport públic, amb re-
lació a la Proposició de llei de finançament 
del sistema integrat del transport públic de 
Catalunya
Tram. 353-00861/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença de Sito Alarcón, gerent ad-
junt de Barcelona Regional i director de Pro-
jectes Ambientals, Territorials i d’Energia, 
amb relació a la Proposició de llei de finan-
çament del sistema integrat del transport 
públic de Catalunya
Tram. 353-00862/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.
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Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer 
de camins, canals i ports, amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00863/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i 
catedràtic de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 353-00864/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença de Francesc Magrinyà, pro-
fessor d’urbanisme de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00865/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença d’una representació de l’Au-
toritat del Transport Metropolità amb rela-
ció a la Proposició de llei de finançament del 
sistema integrat del transport públic de Ca-
talunya
Tram. 353-00866/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Municipis amb Transport Ur-
bà amb relació a la Proposició de llei de fi-
nançament del sistema integrat del trans-
port públic de Catalunya
Tram. 353-00868/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença de Josep Maria Cullell, pre-
sident de Tram, amb relació a la Proposició 
de llei de finançament del sistema integrat 
del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00874/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença d’Alain Flausch, secreta-
ri general de l’Associació Internacional de 
Transport Públic, amb relació a la Proposi-
ció de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00875/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença de Peter Hendy, comissa-
ri de Transport for London, amb relació a la 
Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00876/10

Canvi de tramitació

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (tram. 343-
00075/10).
Acord: Comissió de Territori i Sostenibilitat, 25.02.2015.
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Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, 
tècnica en mobilitat, amb relació a la Propo-
sició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 353-00877/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 631.

Compareixença del director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 353-01070/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.02.2015, 
DSPC-C 629.

Compareixença de Míriam Paredes i Espinar, 
assessora de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01071/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.02.2015, 
DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asse-
gurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 353-01072/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Intercameral de Cambres de la Pro-
pietat Urbana de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01074/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença de Carme Trilla, responsa-
ble d’acció social de Càritas Diocesana de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01075/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Agents de la Propietat Immobiliària 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 353-01077/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Caixes d’Estal-
vis amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els habitatges buits
Tram. 353-01082/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.
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Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propietat 
Urbana de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01084/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació del 
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01086/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Promotors Construc-
tors d’Edificis amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01087/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’Anna del Frago, presiden-
ta de la Comissió d’Habitatge de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 353-01088/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 353-01089/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelo-
na i Comarques amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01090/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 31 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 25.02.2015, DSPC-
C 629.

Compareixença de Damià Calvet, director 
de l’Institut Català del Sòl, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01091/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01093/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.
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Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 353-01095/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 353-01096/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 353-01097/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01100/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’Àngels Guiteras, presi-
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01103/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
25.02.2015, DSPC-C 629.

Compareixença d’Eva Menor, alcaldessa de 
Badia del Vallès, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 
creació del municipi de Badia per segrega-
ció de part dels termes municipals de Bar-
berà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 353-01160/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 55 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 630.

Compareixença de l’interventor de l’Ajun-
tament de Badia del Vallès amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de creació del municipi de Badia per 
segregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 353-01161/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 55 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 630.

Compareixença d’una representació del De-
partament de Governació i Relacions Institu-
cionals amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/1994, de creació del 
municipi de Badia per segregació de part 
dels termes municipals de Barberà del Va-
llès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 353-01162/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 55 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 630.
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Compareixença d’una representació del De-
partament d’Economia i Coneixement amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 1/1994, de creació del municipi 
de Badia per segregació de part dels termes 
municipals de Barberà del Vallès i de Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 353-01163/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 55 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 630.

Compareixença de Ricard Fernández Onti-
veros, exsecretari d’Habitatge, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia 
per segregació de part dels termes munici-
pals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 353-01164/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 55 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 630.

Compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, 
catedràtic d’hisenda pública de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de 
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
Tram. 353-01165/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 55 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 630.

Compareixença de Pere Guerra Serra, re-
presentant a Catalunya de l’Associació Na-
cional de Productors d’Energia Fotovoltai-
ca (Anpier), davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar la situació del sec-
tor de l’energia fotovoltaica
Tram. 357-00763/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 632.

Compareixença de Pere Guerra Serra, dele-
gat a Catalunya de l’Associació Nacional de 
Productors d’Energia Fotovoltaica, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a expli-
car la situació del sector de l’energia foto-
voltaica
Tram. 357-00781/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 36 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 632.

Compareixença de Jordi Pujol i Soley, ex-
president de la Generalitat, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00838/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 23.02.2015, 
DSPC-C 626.

Compareixença de Jordi Pujol i Ferruso-
la davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00839/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 23.02.2015, 
DSPC-C 626.
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Compareixença de Marta Ferrusola Lladós 
davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00842/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
23.02.2015, DSPC-C 626.

Compareixença de Ramon Pedrós Martí, ex-
cap del Gabinet de Premsa de Presidència 
entre els anys 1988 i 1998, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00849/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
16.02.2015, DSPC-C 622.

Compareixença de Jordi Rafael Bagó Mons, 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01022/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
20.02.2015, DSPC-C 625.

Compareixença de Joan Gaspart i Solves, 
president de Turisme de Barcelona i mem-
bre del Consell d’Administració de Spanair, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01030/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
20.02.2015, DSPC-C 625.

Compareixença de Rafael Suñol, exconseller 
de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01034/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
20.02.2015, DSPC-C 625.

Compareixença de Manuel Albanell Mira, 
director general de Catalana d’Iniciatives i 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01051/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
20.02.2015, DSPC-C 625.

Compareixença de Joan Carles Rovira, 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01054/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
20.02.2015, DSPC-C 625.

Compareixença de Pere Duran i Vall·llosera, 
ex-director general de Turisme de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01062/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
20.02.2015, DSPC-C 625.
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Compareixença de Joan Roca Sagarra, se-
cretari del Consell d’Administració de Spa-
nair i membre del bufet Roca Junyent Ad-
vocats, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01071/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
20.02.2015, DSPC-C 625.

Compareixença d’una representació del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural davant la Subco-
missió d’Estudi dels Transgènics
Tram. 357-01211/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 1 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.02.2015, 
DSPC-C 111.

Compareixença d’una representació de 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 
davant la Subcomissió d’Estudi dels Trans-
gènics
Tram. 357-01212/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 1 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.02.2015, 
DSPC-C 111.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries davant la Subcomissió d’Estudi 
dels Transgènics
Tram. 357-01213/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 1 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.02.2015, 
DSPC-C 111.

Compareixença d’una representació del 
Consell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica davant la Subcomissió d’Estudi dels 
Transgènics
Tram. 357-01214/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 1 de la Subcomis-
sió d’Estudi dels Transgènics, tinguda el 25.02.2015, 
DSPC-C 111.

Compareixença del secretari general d’Em-
presa i Ocupació davant la Comissió de Polí-
tiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-01267/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació en la sessió 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença de la directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya davant la Comis-
sió de Polítiques de Lluita contra la Desocu-
pació
Tram. 357-01268/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació en la sessió 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença d’una representació de 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empre-
sa davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 357-01269/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació en la sessió 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.
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Compareixença d’Agnès Pardell i Veà i M. 
Àngels Cabasés davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut perquè informin sobre 
l’aplicació de la garantia juvenil
Tram. 357-01270/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en 
la sessió 15, tinguda el 17.02.2015, DSPC-C 624.

Compareixença de Joaquim Jesús Duran 
Redondo, portaveu de l’Alternativa d’Es-
querres a l’Ajuntament de Badia del Vallès, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 1/1994, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 357-01271/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 55, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 630.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 55 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 25.02.2015, DSPC-C 630.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 50

Convocada per al 4 de març de 2015

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 4 de 
març de 2015, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 4 de març, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00029/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió.

3. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015. Tram. 200-00033/10. Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió, de les esmenes reserva-
des i, si escau, de les esmenes subsegüents al dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: 
BOPC 485, 3; dictamen del Consell de Garanties Esta-
tutàries: BOPC 506, 3).

4. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives. Tram. 200-00034/10. Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, 
si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 
486, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàri-
es: BOPC 506, 16).

5. Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes. Tram. 202-00052/10. Ponència conjunta. De-
bat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat. (Text 
elaborat per la ponència: BOPC 286, 15).

6. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la diversi-
tat i la inclusió en els centres educatius. Tram. 300-
00278/10. Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el sistema bibliotecari. 
Tram. 300-00280/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sani-
tat. Tram. 300-00277/10. Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructu-
res d’estat. Tram. 300-00284/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de fun-
ció pública. Tram. 300-00281/10. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el Camp de Tarrago-
na i les Terres de l’Ebre. Tram. 300-00282/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el sistema per a l’au-
tonomia personal i l’atenció a la dependència. Tram. 
300-00279/10. Pere Bosch Cuenca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la línia 9 del metro. 
Tram. 300-00283/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les propostes per al Pla d’inversions per a Europa. 



2 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 507

4.87.10. INFORMACIó 106

Tram. 302-00252/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política universitària. Tram. 302-00255/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la inserció laboral de persones amb dificultats. 
Tram. 302-00256/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió del canal Segarra-Garrigues. Tram. 302-
00253/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels bombers voluntaris. Tram. 302-
00254/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la lluita contra la pobresa i les desigualtats soci-
als. Tram. 302-00257/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’increment de la pobresa i les desigualtats. Tram. 
302-00258/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures d’urgència social. Tram. 302-00259/10. 
Grup Mixt. Debat i votació.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2015

La presidenta
Núria de Gispert i Català

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

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

El Letrado del Parlamento de Cataluña, en nombre y 
representación del mismo, según tiene acreditado en el 
procedimiento correspondiente al recurso de inconsti-
tucionalidad núm. 7870-2014, ante el Tribunal Consti-
tucional comparece y como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 27 de enero de 2015, el Parlamento 
de Cataluña ha sido notificado de la providencia del 
Pleno de ese Tribunal en relación con el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 7870-2014 promovido por 
el presidente del Gobierno y, en su representación y 
defensa, presentado por el abogado del Estado contra 
la Ley de Cataluña 4/2014 de 4 de abril, del impuesto 
sobre los depósitos en las entidades de crédito, confi-
riendo un plazo de quince días para personarse en el 
procedimiento y formular alegaciones.

2. Que, mediante providencia de 5 de febrero de 2015, 
el Tribunal Constitucional, a petición de esta represen-
tación, tuvo por personado al Parlamento de Cataluña 
en el recurso de referencia y le confirió una prórroga 
de ocho días para la formulación de alegaciones 

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la 
providencia a qué se ha hecho referencia, pasa a for-
mular la siguiente 

Alegación

Única. La Ley de Cataluña 4/2014 de 4 de abril, del 
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédi-
to, no crea ni establece dicho impuesto, por lo que no 
puede ser contraria al artículo 6.Dos LOFCA.

En el primero de los Fundamentos de Derecho alega-
dos por la representación del presidente del Gobierno 
en el escrito de interposición del recurso, bajo el epí-
grafe Objeto del recurso, se formula una somera des-
cripción del contenido de la mayor parte del articulado 
de la Ley de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del im-
puesto sobre los depósitos en las entidades de crédito 
–lo que sería propiamente el objeto del recurso y que 
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en el petitum deviene la totalidad de la Ley de Catalu-
ña 4/2014– y se realiza un pequeño excurso sobre lo 
que, a juicio del recurrente, son los elementos verda-
deramente esenciales del impuesto a tener en cuenta 
para su eventual comparación con un tributo estatal, 
lo que no deja de ser un avance del único argumento 
del recurrente, a saber, que la Ley de Cataluña 4/2014 
infringiría el artículo 6.Dos LOFCA ya que supondría 
que el establecimiento del impuesto sobre los depósi-
tos en las entidades de crédito se realizaría por dicha 
Ley, la cual sería cronológicamente posterior la Ley 
del Estado 16/2012, del 27 de diciembre, por la que 
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso 
de la actividad económica, y .en la medida que dicho 
tributo autonómico coincidiría con el impuesto esta-
tal homónimo creado por el artículo 19 de la citada 
Ley estatal. Debe remarcarse que lo transcendente a 
los efectos de la controversia no es la identidad entre 
hechos imponibles, que esta representación no discute, 
sino sobre la preexistencia o no del tributo autonómico 
con relación al estatal.

Nada tendría que objetar esta representación sobre la 
descripción del objeto del recurso si no fuera que en 
el mismo se produce alguna interpretación del conte-
nido de la Ley de Cataluña 4/2014 que casa mal con 
la realidad, y que lo hace de manera no inocua. Así la 
representación del presidente del Gobierno afirma en 
la página 2 del recurso: «Establece y crea, pues, es-
ta Ley 4/2014, de 4 de abril, objeto de impugnación, 
como tributo propio de la Generalidad de Cataluña, 
el denominado Impuesto sobre Depósitos en Entidades 
de Crédito [...]» para seguidamente analizar gran parte 
del articulado de la Ley y concluir en la página 5 que 
«[...] el tributo autonómico creado coincide en su sen-
tido propio, es decir que se da efectivamente relación 
de identidad de hecho imponible con el impuesto esta-
tal, asimismo sobre Depósitos en Entidades de Crédi-
to, que fue creado con anterioridad por el artículo 19 
de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre [...]».

Contrariamente a lo que pretende la representación del 
presidente del Gobierno, la Ley 4/2014 no crea el im-
puesto sobre depósitos en entidades de crédito de la 
Generalidad de Cataluña, porque dicho impuesto ya 
había sido creado mediante el Decreto Ley 5/2012. En 
este sentido debe recordarse que la Ley 4/2014 es el 
resultado de la tramitación como Proyecto de ley del 
Decreto Ley 5/2012 citado, norma que, por otro lado, 
fue convalidada mediante la Resolución del Parlamen-
to de Cataluña de 23 de enero de 2013, publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
6317, de 18 de febrero de 2013.

El Decreto Ley 5/2012, en su artículo primero estable-
ce «Se crea, como impuesto propio de la Generalidad 
de Cataluña, el impuesto sobre los depósitos en las en-
tidades de crédito, de naturaleza directa, que grava los 
depósitos efectuados por los clientes en las entidades 

de crédito, por cualquier negocio y variedad jurídica, 
siempre que comporten la obligación de restitución».

El artículo primero de la Ley 4/2014, resultante de la 
tramitación del Decreto Ley como Proyecto de Ley, 
dice «El impuesto sobre los depósitos en las entida-
des de crédito es un tributo propio de la Generalidad 
de Cataluña, de naturaleza directa, que grava los de-
pósitos constituidos por los clientes en las entidades 
de crédito, por cualquier negocio y variedad jurídica, 
siempre que conlleven la obligación de restitución». 
Ya no se hace referencia a la creación ni al estable-
cimiento, y ello justamente porque en la tramitación 
parlamentaria, a pesar de que no se presentó ninguna 
enmienda relativa al artículo 1, la Ponencia encargada 
por la Comisión de Economía, Finanzas y Presupues-
to del Parlamento de Cataluña para informar sobre el 
proyecto señaló en su informe lo que, traducido del 
original en catalán, sigue: «dado que el impuesto fue 
creado por el Decreto Ley 5/2012 y no tendría sentido 
la reiteración del acto de creación, la Ponencia reco-
mienda una enmienda técnica con el texto que consta 
como artículo 1 en el predictamen que se anexa a este 
informe». (Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
número 238/X, de 17 de enero de 2014).

Así pues, desde una perspectiva formal, a pesar de que 
la Ley de Cataluña 4/2014 sea posterior a la Ley del 
Estado 16/2012, el impuesto catalán sobre los depó-
sitos en las entidades de crédito es anterior, ya que se 
creó mediante el Decreto ley 5/2012, de 18 de diciem-
bre (DOGC 19/12/2012), y fue convalidado por el Par-
lamento de Cataluña en la sesión celebrada el 23 de 
enero de 2013, sin perjuicio de que en la misma sesión 
el Parlamento acordó su tramitación como Proyecto de 
ley, de cuya tramitación trae causa la Ley de Cataluña 
4/2014. Es decir, es el Estado el que a posteriori esta-
blece formalmente un tributo sobre un hecho imponi-
ble gravado por la Comunidad Autónoma de Cataluña; 
todo ello sin perjuicio y al margen de que el Decreto 
ley de Cataluña 5/2012 ha sido objeto de un recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del 
Gobierno.

El artículo 6.Dos LOFCA contiene, como ya se ha se-
ñalado, una prohibición de doble imposición en bene-
ficio de los contribuyentes que, atendida la posición 
preferente del Estado como titular de la potestad tribu-
taria originaria, se resuelve facilitándole el ejercicio 
de dicha potestad, garantizando al mismo tiempo a las 
comunidades autónomas el mantenimiento de sus re-
cursos económicos para el caso en que, habiendo ejer-
cido legítimamente su potestad tributaria mediante el 
establecimiento de un tributo propio, no pudiesen ob-
tener los ingresos previstos al tener que ceder su posi-
ción al Estado para no incurrir en la doble imposición; 
por ello el Estado debe compensar a las comunidades 
autónomas que se hallen en tal situación. La solución 
supone el desplazamiento del impuesto autonómico 
por el impuesto estatal, lo que implica que la norma 
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autonómica que regula el tributo, sin perder validez ni 
vigencia, no es aplicable más allá de lo necesario para 
determinar la compensación estatal y por mientras el 
Estado mantenga el mismo hecho imponible gravado. 
La desaparición del impuesto estatal o una modifica-
ción sustantiva del mismo que implique la desapari-
ción de la causa del desplazamiento debe permitir de 
forma automática la reintroducción del tributo autonó-
mico.

Tal como se ha dicho más arriba, la Ley de Cataluña 
4/2014 es el resultado de la tramitación del Decreto Ley 
5/2012 como Proyecto de ley, una vez dicho Decreto 
Ley fue convalidado por el Parlamento de Cataluña. El 
presidente del Gobierno también interpuso recurso de 
inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 5/2012 –re-
curso que se tramita bajo el número 7279-2012– y, por 
medio de su presidente, el Gobierno también impugnó 
aquella norma invocando el artículo 161.2 CE. Ello no 
obstante, el Tribunal Constitucional, mediante el ATC 
23/2013, de 21 de mayo, acordó levantar la suspensión 
del Decreto-ley de Cataluña 5/2012, con lo que el im-
puesto sobre los depósitos en las entidades de crédito 
creado y establecido mediante dicho Decreto Ley des-
plegó plenamente sus efectos, sin perjuicio de la reso-
lución en su día del recurso pendiente.

La Ley de Cataluña 4/2014 venía a sustituir el Decre-
to Ley 5/2012, pero formalmente no lo deroga, sino 
que simplemente desplaza su aplicabilidad. Así, en el 
preámbulo de la Ley expresamente se dice «La presen-
te ley también incluye disposiciones que determinan la 
continuidad temporal de la regulación establecida por 
el Decreto ley 5/2012, que se mantiene vigente aunque 
su aplicabilidad se ve desplazada en lo que queda susti-
tuido por la nueva regulación». Por ello no es de reci-
bo la interpretación del Abogado del Estado conforme 
la suspensión de la Ley 4/2014 comporta también la 
suspensión del Decreto Ley 5/2012, sino al contrario, 
la suspensión de la Ley 4/2014 comportaría la suspen-
sión de la causa del desplazamiento de los efectos del 
Decreto Ley 5/2012, por lo que el mismo.

De todo ello se concluye que la función de la Ley de 
Cataluña 4/2014 no es crear y establecer un tributo, si-
no dar continuidad a un tributo existente y cuyo esta-
blecimiento es cronológicamente anterior a la Ley del 
Estado 16/2012, por lo que el supuesto de hecho es el 
inverso del que describe el recurso del presidente del 
Gobierno, y por tanto la Ley de Cataluña 4/2014 no in-
fringe el artículo 6.Dos LOFCA.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicita

que teniendo por presentado el presente escrito en 
tiempo y forma, se sirva admitirlo, tenga por formu-
ladas las anteriores alegaciones y, en sus méritos, dic-
te sentencia en la que desestime en su integridad el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 7870-2014 plan-

teado por el presidente del Gobierno promovido contra 
la Ley de Cataluña 4/2014 de 4 de abril, del impuesto 
sobre los depósitos en las entidades de crédito.

Otrosí dice

1. Que el Gobierno, por medio de su presidente, de 
acuerdo con el artículo 30 LOTC y amparándose en 
lo dispuesto por el artículo 161.2 de la Constitución, ha 
impugnado la Ley de Cataluña 4/2014, lo que conlleva 
su suspensión automática, la cual debe ser ratificada o 
levantada por el Tribunal Constitucional en un plazo 
no superior a cinco meses.

2. Que es doctrina reiterada por el propio Tribunal 
la admisibilidad de que en determinadas circunstan-
cias se acuerde el levantamiento de la suspensión de 
la norma impugnada antes del transcurso de los cinco 
meses a los que alude el artículo 161.2 de la Constitu-
ción, «toda vez que el tenor literal de dicha disposición 
constitucional indica que los cinco meses son, preci-
samente, el límite máximo inicialmente previsto para 
la suspensión, incluyéndose, por tanto, entre las atri-
buciones de este Tribunal la de ratificar o levantar la 
suspensión dentro de ese plazo» (ATC 417/1997, FJ 1).

3. El levantamiento o el mantenimiento de la suspen-
sión derivada de la invocación gubernamental del ar-
tículo 161.2 CE debe determinarse, de acuerdo con la 
doctrina consolidada de ese Tribunal atendiendo en 
primer lugar a la presunción de legitimidad de que go-
zan las leyes, en cuanto expresión de la voluntad popu-
lar (entre otros, AATC 154/1994, 221/1995, 417/1997, 
44/1998, 257/1998, 259/1998, 288/1999, 199/2000 y 
176/2002); en segundo lugar es necesario ponderar, de 
un lado, los intereses en presencia, tanto el general y 
público, como, en su caso, el particular o privado de las 
terceras personas afectadas, y, de otro, los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que puedan seguir-
se del mantenimiento o levantamiento de la suspen-
sión (entre otras, AATC 243/1995; 417/1997, 257/1998; 
199/2000; 251/2001, 176/2002, 428/2004, 355/2007, 
87/2011, 157/2013 y 178/2014); esta valoración ha de 
efectuarse mediante el estricto examen de las situacio-
nes de hecho creadas y al margen de la viabilidad de 
las pretensiones que se formulan en la demanda (entre 
otros, AATC 355/2007, 123/2013, 157/2013, 69/2014 
178/2014 y 265/2014); y, finalmente, que todo ello de-
be ser examinado a la luz de la naturaleza cautelar de 
la medida y sin prejuzgar la decisión sobre el fondo 
del asunto (entre otros, AATC 154/1994, 243/1995, 
417/1997, 257/1998, 259/1998 y 288/1999).

3. En este caso debe tenerse presente además que la 
impugnación del Gobierno y la interposición del re-
curso por su presidente se produce después de fallido 
el procedimiento de negociación a que se refiere el ar-
tículo 33.2 LOTC para resolver las discrepancias com-
petenciales suscitadas con relación a la Ley de Catalu-
ña 4/2014, cuyo acuerdo de inicio fue adoptado por la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención 
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y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Ge-
neralitat-Estado el 23 de mayo de 2014, y publicado en 
el BOE número 182, de 28 de julio de 2014, mediante 
la Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local, y en el 
DOGC número 6673, de 28 de julio de 2014, mediante 
la Resolución GRI/1763/2014, de 30 de junio.

4. Debe recordarse que los apartados 2 y 3 del artícu-
lo 33 LOTC fueron introducidos mediante el artículo 
único de la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero. En la 
tramitación parlamentaria de dicha Ley Orgánica se 
puso de manifiesto la presencia de una cierta incon-
gruencia entre la necesidad de un acuerdo de inicio de 
negociaciones que determinaría ampliar el plazo para 
recurrir de tres a nueve meses, con la presencia de que 
la impugnación gubernamental con invocación del ar-
tículo 161.2 CE implicara la suspensión de la norma. 
De hecho, sobre la base de una enmienda presentada 
conjuntamente por el Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Vas-
co (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria, la Ponencia encargada por la Comisión Cons-
titucional del Congreso de redactar el Informe sobre 
el Proyecto de Ley Orgánica propuso una transacción 
que incluyó el texto de la actual letra b del artículo 
33.2 LOTC, en el sentido de que el acuerdo de inicio 
de negociaciones podrá hacer referencia a la invoca-
ción o no de la suspensión de la norma en el caso de 
presentarse el recurso en el plazo de nueve meses pre-
visto en el mismo artículo 33.2 LOTC.

5. Ciertamente, la redacción de la LOTC permite que, 
no habiéndose hecho ninguna referencia en el acuerdo 
de inicio de negociaciones, el Gobierno del Estado im-
pugne, por medio de su presidente, la norma en cues-
tión invocando el artículo 161.2 CE, lo que conlleva su 
suspensión automática. Pero también es cierto que si la 
suspensión tiene un carácter marcadamente cautelar, 
el Tribunal debe tener, a criterio de esta representa-
ción, un celo especial en que la facultad de que dis-
pone el Gobierno del Estado no exceda de sus justos 
límites. El hecho de que voluntariamente y de manera 
implícita –porque existe un acuerdo de inicio de ne-
gociaciones que conlleva un nuevo plazo para recu-
rrir– el Gobierno admita que la medida cautelar que 
implica la suspensión es innecesaria durante un plazo 
de hasta nueve meses (que en el presente caso han si-
do ocho meses y veintiún días), debería permitir que 
el Tribunal Constitucional, sin necesidad de petición 
expresa de la comunidad autónoma afectada, inicia-
ra de oficio los trámites para levantar o mantener la 
suspensión de la norma desde el mismo momento de 

la admisión a trámite de la interposición del recurso, 
y ello, además, porque como señala el FJ 3 del ATC 
114/2014 «[...] hemos de partir de que, como recuerdan 
los AATC 157/2013, FJ 2; y 298/2013, FJ 2, «la reso-
lución de este incidente ha de quedar desvinculada de 
la que en su día se adopte respecto del debate de fon-
do, pues “de lo que en este incidente se trata no es de 
vindicar o defender la titularidad de la competencia 
discutida, sino de alegar y acreditar los perjuicios irre-
parables o de difícil reparación que se producirían, en 
concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados 
durante el tiempo que dure el proceso constitucional” 
(ATC 75/2010, de 30 de junio, FJ 2)», por lo que debe 
presumirse que no han existido perjuicios irreparables 
durante un plazo de nueve meses, máxime si se com-
para con el limitado plazo que para dictar sentencia 
confiere al Tribunal el artículo 34 LOTC.

6. El levantamiento de la suspensión de la Ley de Ca-
taluña 4/2014 de 4 de abril, del impuesto sobre los de-
pósitos en las entidades de crédito, no ha de suponer 
ningún perjuicio irreparable o de difícil reparación ni 
para intereses generales ni tampoco para los privados 
que pudieran verse afectados en la medida en que la 
creación del impuesto estatal homónimo desplaza su 
aplicabilidad, como consecuencia del artículo 6.Dos 
LOFCA.

7. A ello hay que añadir, como ya se dicho en el cuer-
po de este escrito, que la Ley de Cataluña 4/2014 sus-
tituye el Decreto Ley 5/2012, pero formalmente no lo 
deroga, sino que simplemente lo desplaza. Por ello, la 
eventual suspensión de la Ley supone la recuperación 
del Decreto Ley, confirmada por el levantamiento de 
la suspensión del mismo acordada por el Tribunal me-
diante ATC 123/2013, sin perjuicio de que también el 
Decreto Ley estaría afectado por el desplazamiento en 
beneficio del impuesto estatal de conformidad con el 
artículo 6.Dos LOFCA.

Por ello, al Tribunal Constitucional

Solicita

Que tenga por hecha la anterior manifestación y, en 
su virtud, previos los trámites oportunos, acuerde el 
levantamiento inmediato de la suspensión la Ley de 
Cataluña 4/2014 de 4 de abril, del impuesto sobre los 
depósitos en las entidades de crédito.

Barcelona, para Madrid, 26 de febrero de 2015

Pere Sol i Ordis
Letrado del Parlamento de Cataluña
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	Control del compliment de la Resolució 800/X, sobre el pagament dels deutes a l’empresa municipal Vimusa, Habitatges Municipals de Sabadell, SA
	Tram. 290-00715/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 801/X, sobre l’itinerari i la freqüència de pas de l’autobús interurbà que connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa i la implantació d’una tarifa social
	Tram. 290-00716/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

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

	Control del compliment de la Resolució 803/X, sobre la destinació d’una partida pressupostària de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a arranjar la xarxa de camins de Gimenells i el Pla de la Font
	Tram. 290-00718/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 804/X, sobre les mesures i les actuacions per al millorament de la carretera N-230 entre Catalunya i Aragó
	Tram. 290-00719/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 805/X, sobre la cessió d’un local de l’Incasòl situat al barri de Verdun, de Barcelona
	Tram. 290-00720/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 806/X, sobre la facilitació del transport públic a la Selva interior
	Tram. 290-00721/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 807/X, sobre el calendari d’execució de les obres ferroviàries del Corredor Mediterrani entre Castellbisbal i València
	Tram. 290-00722/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 808/X, sobre la configuració final de les terres contaminades del Parc del Nord de Sabadell i l’execució de les obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 290-00723/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 815/X, sobre la paralització definitiva del projecte Castor i sobre la no-repercussió de les compensacions econòmiques en els ciutadans
	Tram. 290-00730/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 818/X, de condemna de l’atac contra el Pi de les Tres Branques
	Tram. 290-00733/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 834/X, sobre la recerca d’inversions i la implantació d’activitats econòmiques al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 290-00749/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 835/X, sobre els incompliments de la normativa sobre seguretat de la maquinària industrial
	Tram. 290-00750/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 843/X, d’ajut humanitari a la Franja de Gaza
	Tram. 290-00758/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 145/X, sobre el model turístic
	Tram. 390-00145/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 146/X, sobre el suport a la innovació en els processos productius
	Tram. 390-00146/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 147/X, sobre les polítiques públiques amb relació a l’economia col·laborativa
	Tram. 390-00147/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 151/X, sobre les polítiques socials
	Tram. 390-00151/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 162/X, sobre la pobresa i la desigualtat
	Tram. 390-00162/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 176/X, sobre les llars d’infants
	Tram. 390-00176/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 177/X, sobre els mitjans materials i personals de l’Administració de justícia
	Tram. 390-00177/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 178/X, sobre l’amenaça gihadista
	Tram. 390-00178/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 179/X, 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. 390-00179/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 180/X, sobre els principals reptes i oportunitats que ofereixen les polítiques de la Unió Europea
	Tram. 390-00180/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la situació de la joventut, i de la Moció 164/X, sobre les mesures per a fer front a
	Tram. 354-00394/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la creació de l’Agència Catalana del Medi Ambient
	Tram. 354-00395/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 577/X, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
	Tram. 354-00396/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 354-00397/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 354-00398/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 354-00399/10
	Canvi de Comissió tramitadora
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02741/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02742/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02743/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02744/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02745/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02746/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02747/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Firaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02748/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02749/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02750/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02751/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02753/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02778/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02779/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02780/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02781/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Músics de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02782/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Festivals de Jazz dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02783/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02784/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02785/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de la Música amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02786/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02787/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02788/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02789/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02790/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02791/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de Festes i Discoteques de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02792/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02793/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02794/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02795/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02796/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02797/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02798/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02799/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de les plataformes de venda d’entrades per Internet amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02802/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02804/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02805/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02806/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02807/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02808/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02809/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02810/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02811/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02812/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02813/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria Cultural Espanyola amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02814/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02815/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02816/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02817/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02818/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02819/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02820/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02821/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02822/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02823/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02824/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Provincial d’Hosteleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02825/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02826/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la província de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02827/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02828/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02829/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02830/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels serveis jurídics del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02834/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francisco Valverde, advocat, en representació del Gremi de Firaires, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02835/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació dels serveis jurídics de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02836/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02837/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02838/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02839/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02840/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02841/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02842/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02843/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02844/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02845/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02846/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02847/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Firaires amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02848/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02849/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02850/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02851/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02852/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Síndic de Greuges amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02854/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02855/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02856/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02857/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02858/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02859/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02860/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de la Província de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02861/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02862/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Discoteques de Lleida i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02863/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02864/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02865/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Casals i Ateneus dels Països Catalans amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 352-02866/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Agnès Pardell i Veà, catedràtica de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat de Lleida, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’aplicació de la garantia juvenil
	Tram. 356-00950/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu de l’Alternativa d’Esquerres a l’Ajuntament de Badia del Vallès, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, d
	Tram. 356-01123/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’un representant del Departament d’Interior davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l’edició especial de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya dedicada a la gent gran
	Tram. 356-01124/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01134/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01135/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01136/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01137/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01138/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01139/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01140/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Simar, d’Igualada
	Tram. 356-01141/10
	Canvi de Comissió tramitadora
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 356-01142/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació Taxi Companys davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb relació a
	Tram. 356-01143/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació Professional Elite Taxi Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administr
	Tram. 356-01144/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Gallart Olivé, cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les activitats d’es
	Tram. 356-01145/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Salvadó Rovira, cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
	Tram. 356-01146/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
	Tram. 356-01147/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les polítiques d’ocupació per a joves
	Tram. 355-00165/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el Pla de gestió dels parcs naturals
	Tram. 355-00204/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00470/10
	Decaïment

	Compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre 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’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00488/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament 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. 353-00522/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la plataforma Pobresa Zero 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. 353-00528/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Consell General del Treball Social 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. 353-00530/10
	Decaïment

	Compareixença de Mario Cugat Leseurs, president de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00588/10
	Substanciació

	Compareixença d’Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00597/10
	Substanciació

	Compareixença de Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00599/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Riu i Mas, secretari general de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00603/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00613/10
	Substanciació

	Compareixença del president del Consell de Treball, Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00630/10
	Decaïment

	Compareixença del president d’Amics de la Gent Gran amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00632/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del voluntariat
	Tram. 353-00641/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00852/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00853/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00854/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00855/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ole Thorson, enginyer de camins i expert en transport públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00861/10
	Substanciació

	Compareixença de Sito Alarcón, gerent adjunt de Barcelona Regional i director de Projectes Ambientals, Territorials i d’Energia, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00862/10
	Decaïment

	Compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00863/10
	Decaïment

	Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00864/10
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Magrinyà, professor d’urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00865/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00866/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00868/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Cullell, president de Tram, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00874/10
	Substanciació

	Compareixença d’Alain Flausch, secretari general de l’Associació Internacional de Transport Públic, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00875/10
	Decaïment

	Compareixença de Peter Hendy, comissari de Transport for London, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00876/10
	Canvi de tramitació

	Compareixença de Nel·la Saborit i Esteve, tècnica en mobilitat, amb relació a la Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya
	Tram. 353-00877/10
	Substanciació

	Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01070/10
	Substanciació

	Compareixença de Míriam Paredes i Espinar, assessora de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01071/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01072/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01074/10
	Substanciació

	Compareixença de Carme Trilla, responsable d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01075/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01077/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01082/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01084/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01086/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01087/10
	Substanciació

	Compareixença d’Anna del Frago, presidenta de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01088/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01089/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01090/10
	Decaïment

	Compareixença de Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01091/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01093/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01095/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01096/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01097/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01100/10
	Substanciació

	Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01103/10
	Substanciació

	Compareixença d’Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallè
	Tram. 353-01160/10
	Substanciació

	Compareixença de l’interventor de l’Ajuntament de Badia del Vallès amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola d
	Tram. 353-01161/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del 
	Tram. 353-01162/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Departament d’Economia i Coneixement amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerd
	Tram. 353-01163/10
	Substanciació

	Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, exsecretari d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyol
	Tram. 353-01164/10
	Substanciació

	Compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de 
	Tram. 353-01165/10
	Decaïment

	Compareixença de Pere Guerra Serra, representant a Catalunya de l’Associació Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica (Anpier), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar la situació del sector de l’energia fotovoltaica
	Tram. 357-00763/10
	Substanciació

	Compareixença de Pere Guerra Serra, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar la situació del sector de l’energia fotovoltaica
	Tram. 357-00781/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00838/10
	Substanciació
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