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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015
Tram. 200-00033/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 514) p. 15

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
26/2014, sobre la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Au-
tonòmics i Locals, corresponent al 2012
Tram. 258-00031/10
Coneixement de l’Informe p. 15

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 d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 16
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 17

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
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 17
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 19

Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 200-00040/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 19

Projecte de llei del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10
Text presentat p. 19

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 202-00052/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 35
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 39

Proposició de llei de creació del municipi de Me-
dinyà
Tram. 202-00075/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 43

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya
Tram. 202-00076/10
Esmenes a la totalitat p. 43

Proposició de llei de modificació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10
Esmenes a la totalitat p. 44

Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 202-00078/10
Esmenes a la totalitat p. 44

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10
Esmenes a la totalitat p. 45

Proposició de llei de garantia de l’assistència sani-
tària i farmacèutica pel sistema català de la salut
Tram. 202-00080/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 46

Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària
Tram. 202-00081/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 46

Proposició de llei de modificació de l’article 90 de la 
Llei 12/2009, d’educació
Tram. 202-00089/10
Presentació p. 46

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10
Esmenes presentades p. 47
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Proposta de resolució sobre el desviament de la 
carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
Tram. 250-01455/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la banalització de la vi-
olència masclista en el documental L’endemà
Tram. 250-01456/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 250-01466/10
Esmenes presentades p. 48

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
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la reducció del risc 
d’accidentalitat a les carreteres BV-2041, entre Gavà i Be-
gues, C-1415, entre Terrassa 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
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el millorament del ser-
vei de trens entre Barcelona, Girona i Figueres
Tram. 250-01469/10
Esmenes presentades 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 C-51
Tram. 250-01472/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre els canvis en el model 
d’atenció domiciliària
Tram. 250-01475/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la preservació del Po-
ble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa
Tram. 250-01477/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Llei de l’Estat 27/2014, de l’impost sobre societats
Tram. 250-01479/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
pluriennal dels centres urbans sostenibles
Tram. 250-01480/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i 
millorament de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-01482/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la planificació i el des-
envolupament de la farmàcia comunitària
Tram. 250-01484/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a les targetes de crèdit a la disposició de càrrecs 
de la Generalitat i dels ens públics que en depenen
Tram. 250-01485/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
supòsits d’exempció fiscal per a les associacions
Tram. 250-01486/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre els joves ucraïnesos 
afectats per l’accident nuclear de Txernòbil acollits a Cata-
lunya
Tram. 250-01487/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a les escoles Pau Picasso, Rafael Alberti i Pera 
de Tera, de Badalona
Tram. 250-01488/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el suport als comerços 
emblemàtics de les àrees urbanes
Tram. 250-01489/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la formació continuada 
del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Esparreguera
Tram. 250-01491/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des a empreses per haver vulnerat els drets lingüístics del 
Codi de Consum de Catalunya
Tram. 250-01492/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la declaració de parc 
natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01493/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la incorporació del vot 
accessible i secret per a les persones amb deficiències vi-
suals
Tram. 250-01494/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la reducció dels preus 
dels bitllets de tren d’alta velocitat i Avant entre Lleida i Bar-
celona
Tram. 250-01495/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’assignació pressu-
postària de l’Hospital de Mataró per al 2015
Tram. 250-01567/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució de rebuig de la sentència del 
Tribunal Constitucional que anul·la les competències del Sín-
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dic de Greuges com a Autoritat Catalana per a la Prevenció 
de la Tortura
Tram. 250-01568/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el servei de manteni-
ment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01570/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
glossaris en diverses llengües als llibres de text
Tram. 250-01571/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’extensió de la valide-
sa de la targeta de transport T-12 fins als setze anys
Tram. 250-01572/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics
Tram. 250-01573/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’aprovació del Decret 
de creació del Parc Natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01574/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de 
treball temporal per a establir un marc català de qualitat de 
les pràctiques no laborals
Tram. 250-01575/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’adequació a la lega-
litat de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques
Tram. 250-01576/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució de suport a la Resolució del 
Parlament Europeu sobre la situació a Veneçuela
Tram. 250-01577/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble 
sahrauí i de suport al seu dret a l’autodeterminació
Tram. 250-01578/10
Presentació p. 64

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00030/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 65

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Substitució de diputats p. 65

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Substitució de diputats p. 65

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 848/X, re-
lativa a l’Informe de fiscalització 16/2014, sobre la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponent al 
2012
Tram. 290-00761/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 862/X, so-
bre la plantilla de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra i les actuacions policials en l’àmbit rural i agrari
Tram. 290-00775/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 864/X, so-
bre el localitzador de comissaries del web del Departament 
d’Interior
Tram. 290-00777/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 865/X, 
sobre el record i reconeixement dels membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra morts
Tram. 290-00778/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 867/X, so-
bre el Cos de Bombers de la Generalitat i sobre la dotació 
del Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Cas-
tellbisbal
Tram. 290-00780/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 880/X, so-
bre les hepatitis víriques
Tram. 290-00793/10
Sol·licitud de pròrroga p. 69
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 69

Control del compliment de la Resolució 924/X, so-
bre l’elaboració d’un informe jurídic relatiu a la licitació del 
servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 a l’Hos-
pitalet de Llobregat i Reus
Tram. 290-00829/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 928/X, so-
bre la licitació pública del servei d’atenció i gestió de truca-
des d’urgència del 112
Tram. 290-00833/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 139/X, sobre la 
situació dels hospitals
Tram. 390-00139/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 70

Control del compliment de la Moció 156/X, sobre 
les garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamentals de 
la població immigrant a Catalunya
Tram. 390-00156/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 71
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Control del compliment de la Moció 158/X, sobre 
les accions polítiques i judicials per a no pagar el deute amb 
el projecte Castor
Tram. 390-00158/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 71

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Marina Subirats, de 
Feministes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03084/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Tània Verge, pro-
fessora de ciència política i agent d’igualtat de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03085/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Montse Pineda, de 
Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03086/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03087/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Agima People Opina amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03088/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum Dona i Esport amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03089/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de TEDxBarcelonaWomen amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03090/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03091/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’associació El Safareig amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03092/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’associació Dones amb Empenta amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03093/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Marxa Mundial de les Dones - Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03094/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Genera amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03095/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03096/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Drac Màgic amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03097/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Tamaia amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03098/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03099/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03100/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03101/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea de Mediació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03102/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’Elena Sintes, doc-
tora en sociologia i experta en educació i usos del temps, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03103/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Jordi Ojeda, engi-
nyer industrial i especialista en flexibilitat horària i calendari 
laboral, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03104/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup Set amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03105/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Famílies i Dones del Medi Rural amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03106/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 352-03107/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03108/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Teresa Torns i Mar-
tín, doctora en sociologia i membre del Centre d’Estudis So-
ciològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03109/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Sara Moreno Co-
lom, doctora en sociologia i professora de la Facultat de Ci-
ències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03110/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Mercè Otero Vidal, 
catedràtica de llatí, professora jubilada i experta en temes 
de coeducació, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03111/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Encarna Bodelón 
González, doctora en dret i directora del grup d’investigació 
Antígona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 352-03112/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de María de la Fuen-
te Vázquez, doctora en ciència política, col·laboradora de 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i directora de l’Observatori IQ, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03113/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença Tània Verge Mestre, 
professora de ciència política a la Universitat Pompeu Fa-
bra i experta en participació política i gènere, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03114/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Feministes de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03115/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Anna Berga, presi-
denta de la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament 
de les polítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior 
i recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03116/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Carme Sanmartí, 
doctora en història i llicenciada en filosofia i lletres, amb re-

lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03117/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Sara Moreno, doc-
tora en sociologia especialitzada en gènere, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03118/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de la directora general 
de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03119/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Amparo Tomé, pro-
fessora i investigadora de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03120/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Maria Àngels Ca-
bré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03121/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Ester Giménez-Sali-
nas, catedràtica de dret penal i criminologia d’ESADE, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03122/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez, 
doctora en dret i professora de dret del treball i de la Se-
guretat Social d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03123/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Sara Berbel, docto-
ra en psicologia, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03124/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Carme Valls, met-
gessa i vicepresidenta del Centre d’Anàlisi i Programes Sa-
nitaris, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03125/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de la directora general 
de Cooperació al Desenvolupament amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03126/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Teresa Martínez, 
delegada a Catalunya de l’European Association of Single-
Sex Education (EASSE), amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03127/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Mercè Claramunt, 
presidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03128/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Carolina Barber, 
presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Cata-



30 de març de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 525

SUMARI 6

lunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03129/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Carme Figueras, 
consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03130/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Anna Mercadé, di-
rectora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03131/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Josefina Rubio, 
presidenta de la Fundació Surt, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03132/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Núria Ramon, pre-
sidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03133/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Maria Rovira, presi-
denta de Dones d’Unió de Pagesos, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03134/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03135/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03136/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03137/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03138/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de les Dones amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03139/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03140/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Fundació Surt amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03141/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03142/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra 
de Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03143/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Emprenedores amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03144/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dones d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03145/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03146/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03147/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03148/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Secretariat Gitano amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03149/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Dones No Estàndard amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03150/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dones Juristes amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03151/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03152/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03153/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Dones del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03154/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de 
Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03155/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Dones per la Salut amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03156/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Bale-
ars amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
Tram. 352-03157/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03158/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03159/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03160/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03161/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de dones del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Trans-
gèneres, Bisexuals i Intersexuals amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03162/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03163/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Cultural de Gènere amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03164/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03165/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Maria Aurèlia Capmany amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03166/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03167/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Maria Sanahuja, 
magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03168/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Núria Chinchilla, 
professora i directora del Centre Internacional Treball i Famí-
lia de l’IESE Business School, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03169/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Teresa Freixes San-
juán, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03170/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joaquima Alemany 
Roca, presidenta de l’entitat Network of Liberal Women, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03171/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Núria Gómez Gra-
nés, experta feminista, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03172/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03173/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Temps de Dones amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03174/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’Informe sobre 
l’estat de l’homofòbia a Catalunya corresponent al 2014
Tram. 356-01164/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti les 
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propostes per a afavorir la inclusió de les persones immi-
grades
Tram. 356-01165/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Xavier Torra, vi-
cepresident executiu del Nou Centre Integrat de la Xarxa 
Tecnio, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
expliqui el projecte d’integració dels centres tecnològics 
avançats de Tecnio
Tram. 356-01168/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Georgina Monge, 
experta en plans i polítiques d’igualtat, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 356-01179/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el control de l’estoc de mer-
curi de la planta d’Ercros a Flix
Tram. 356-01181/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el control de l’estoc de mer-
curi de la planta d’Ercros a Flix
Tram. 356-01182/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones 
de mercuri declarades i les suposadament emmagatzema-
des a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 356-01183/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Teresa Conesa, se-
cretària general d’Ercros, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les to-
nes de mercuri declarades i les suposadament emmagatze-
mades a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 356-01184/10
Sol·licitud p. 86

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

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 d’actuació contra la plaga del caragol poma del 
2015
Tram. 355-00215/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 86

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

Compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la 
Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00906/10
Substanciació p. 86

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Productors d’Animació amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00908/10
Substanciació p. 86

Compareixença d’una representació de Productors 
Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00909/10
Substanciació p. 86

Compareixença de Raimon Masllorens, presi-
dent de Productors Audiovisuals Federats, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00910/10
Substanciació p. 86

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Productors Independents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00911/10
Substanciació p. 87

Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de 
la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cine-
mes d’Espanya, o de la persona d’aquesta entitat en qui de-
legui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00912/10
Decaïment p. 87

Compareixença d’una representació de Barcelona 
Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00913/10
Substanciació p. 87

Compareixença de Tono Folguera o d’una repre-
sentació de l’Associació de Productors de Documentals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00914/10
Substanciació p. 87

Compareixença de Jan Runge, director de la Unió 
Internacional de Cinemes, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00921/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de 
Drac Màgic, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00925/10
Substanciació p. 87

Compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa 
Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00927/10
Substanciació p. 87

Compareixença de Ventura Pons, administrador de 
Raig d’Idees i Propostes Visuals, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00928/10
Substanciació p. 87

Compareixença de Christopher P. Marcich, presi-
dent i director general de Motion Picture Association, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del cinema
Tram. 353-00944/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01073/10
Decaïment p. 88
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Compareixença del president de la Comissió de 
Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01076/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01078/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01079/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01080/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01081/10
Decaïment p. 88

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01083/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01085/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, 
professora titular del Departament de Teoria Econòmica de 
la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Eu-
ropea de Recerca en Habitatge, amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01092/10
Decaïment p. 89

Compareixença de Montserrat Torrent, en repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01094/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, pre-
sident del Registre d’Auditors Economistes de Catalunya i 
membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els habitatges buits
Tram. 353-01098/10
Substanciació p. 89

Compareixença del secretari d’Estat d’Infraestruc-
tures, Transports i Habitatge amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01099/10
Decaïment p. 89

Compareixença del síndic de greuges amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01101/10
Substanciació p. 89

Compareixença d’una representació de la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancà-

ria amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01102/10
Decaïment p. 89

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els habitatges buits
Tram. 353-01104/10
Substanciació p. 90

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. 353-01166/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01167/10
Substanciació p. 90

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. 353-01171/10
Substanciació p. 90

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’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 353-01172/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació del Gremi 
d’Empresaris de Discoteques i Sales de Festa de la Provín-
cia de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01173/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Provincial d’Empresaris 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. 353-01174/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Discoteques de Lleida amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 353-01175/10
Substanciació p. 90

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració 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. 353-01176/10
Substanciació p. 91

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 recre-
atives
Tram. 353-01177/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
Tram. 353-01178/10
Substanciació p. 91
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Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recre-
atives
Tram. 353-01183/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació del Gremi Fi-
raires amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01186/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Carles Mateos, en representa-
ció de Comissions Obreres a l’Agència Tributària, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01188/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’orde-
nació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya
Tram. 353-01189/10
Substanciació p. 91

Compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en represen-
tació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballa-
dores de l’Administració de Catalunya (Catac), amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01190/10
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 353-01191/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Jaume Remolà Sans, president 
de l’Associació d’Inspectors Tributaris, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01192/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Jordi Boixareu Cortina, director 
del Programa per a l’aplicació i el desenvolupament dels tri-
buts de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 353-01193/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Joan Iglesias Capellas, director 
del Programa per a la definició d’un nou model d’Adminis-
tració tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01194/10
Substanciació p. 92

Compareixença de Montserrat Ballarín i Espuña, 
professora de dret financer i tributari a la Universitat Pom-
peu Fabra i exregidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Ca-
talunya
Tram. 353-01195/10
Substanciació p. 92

Compareixença d’Antonio Durán-Sindreu Buxadé, 
soci director de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tribu-
tarios, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cos-

sos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya
Tram. 353-01196/10
Decaïment p. 92

Compareixença de Pilar Arxé Fonolleras, presiden-
ta de la Federació Espanyola d’Associacions Professionals 
de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i de l’Associació 
Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Ca-
talunya
Tram. 353-01197/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’Alejandro Esteller-More, profes-
sor agregat d’hisenda pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Ca-
talunya
Tram. 353-01198/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Marina Subirats, o d’una repre-
sentació de Feministes de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01264/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença de Tània Verge Mestre, professora 
de ciència política i agent d’igualtat de la Universitat Pom-
peu Fabra i experta en participació política i gènere, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01265/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93
Substanciació p. 93

Compareixença de Sara Moreno Colom, doctora 
en sociologia, especialitzada en gènere, i professora de la 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01267/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93
Substanciació p. 93

Compareixença d’Anna Berga, presidenta de la Co-
missió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01268/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Maria Àngels Cabré, directora 
de l’Observatori Cultural de Gènere, o d’una representació 
d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01269/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Mercè Claramunt, presidenta 
de Dones Juristes, o d’una representació d’aquesta entitat, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01270/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94
Substanciació p. 94

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, conse-
llera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, o d’una re-
presentació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01271/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Ob-
servatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Co-
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merç de Barcelona, o d’una representació d’aquesta entitat, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01272/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94
Substanciació p. 94

Compareixença de Josefina Rubio, presidenta de 
la Fundació Surt, o d’una representació d’aquesta entitat, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01273/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94
Substanciació p. 94

Compareixença de Núria Ramon, presidenta del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, o d’una repre-
sentació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01274/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Maria Rovira, presidenta de Do-
nes d’Unió de Pagesos, o d’una representació d’aquesta 
entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01275/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95
Decaïment p. 95

Compareixença de Carolina Barber, presidenta de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, o d’una re-
presentació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01276/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Montse Pineda, de Creación 
Positiva, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01277/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de María de la Fuente Vázquez, 
doctora en ciència política, col·laboradora de l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i directora de l’Observatori IQ, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01278/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença d’una representació de l’Àrea de 
Mediació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01279/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença d’Elena Sintes, doctora en socio-
logia i experta en educació i usos del temps, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01280/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Jordi Ojeda, enginyer industrial 
i especialista en flexibilitat horària i calendari laboral, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01281/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’una representació del Grup Set 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01282/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Teresa Torns i Martín, doctora 
en sociologia i membre del Centre d’Estudis Sociològics so-

bre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01284/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Mercè Otero Vidal, catedràti-
ca de llatí i experta en temes de coeducació, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01285/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’Encarna Bodelón González, doc-
tora en dret i directora del grup d’investigació Antígona, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01286/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Carme Sanmartí, doctora en 
història, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01287/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’una representació de Dones Di-
rectives i Professionals de l’Acció Social amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01288/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació de la Secre-
taria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01289/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01290/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Decaïment p. 97

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01291/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01292/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de les Dones amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01293/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació d’Entitats Ca-
talanes d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01294/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Decaïment p. 97
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Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones Emprenedores amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01295/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Unitària contra les Violències de Gènere amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01296/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació d’Amnistia 
Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01297/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Migració, Gènere i Desenvolupament amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01298/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació del Secretariat 
Gitano amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01299/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Dones No Estàndard amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01300/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Dones del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01301/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99
Decaïment p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01302/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Dones per la Salut amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01303/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01304/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01305/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01306/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de dones del 
Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgène-
res i Intersexuals amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01307/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de l’associ-
ació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01308/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença d’una representació de l’asso-
ciació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01309/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Maria Aurèlia Capmany amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01310/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01311/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Maria Sanahuja, magistrada de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01312/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Núria Chinchilla, professora i 
directora del Centre Internacional Treball i Família de l’IESE 
Business School, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01313/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, cate-
dràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 353-01314/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença de Joaquima Alemany Roca, presi-
denta de l’entitat Network of Liberal Women, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01315/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Núria Gómez Granés, experta 
feminista, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 353-01316/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença d’una representació de la plata-
forma Temps de Dones amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01317/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Francesc Damià Calvet, director 
de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori i 
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Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa 
d’actuació i les previsions de futur d’aquest institut
Tram. 357-00287/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Damià Calvet, president del 
Consell d’Administració de Centrals i Infraestructures per a 
la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA), davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les 
plataformes logístiques
Tram. 357-00510/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Mercè Gironès Riera davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00847/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Luis Delso Heras, president 
d’Isolux Corsán, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00852/10
Substanciació p. 101

Compareixença de la directora de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre l’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 357-01272/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Lluís Puig i Gordi, director ge-
neral de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
Tram. 357-01275/10
Substanciació p. 102

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, pre-
sident del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01287/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 102

Compareixença de Laia Serra, advocada penalista 
especialista en drets humans, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre les agressions homò-
fobes en les xarxes socials
Tram. 357-01288/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 102

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal es-
pecialista en delictes d’odi i discriminació, davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les agres-
sions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01289/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 102

Compareixença d’una representació d’Unitat con-
tra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a informar sobre les agressions homòfobes 
en les xarxes socials
Tram. 357-01290/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 102

Compareixença d’una representació de l’A-
juntament de Barcelona davant la Comissió d’Interior per 
a exposar la seva opinió sobre l’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 357-01304/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Georgina Monge, experta en 
plans i polítiques d’igualtat, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 357-01314/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença d’Albert Cañigueral, economista i 
expert en economia col·laborativa, davant la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01315/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Miguel Ferrer, advocat i consul-
tor en negocis digitals, davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01316/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Josep Maria Castellano, pro-
fessor de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, 
davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01317/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’Ariadna Trillas, membre del con-
sell de redacció d’Alternatives Econòmiques, davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01318/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Miquel Martí, director d’E-
commerce & Tech Barcelona, davant la Comissió d’Estu-
di de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01319/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de Social Car 
davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01320/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de We-
SmartPark davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01321/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació d’Uber davant 
la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01322/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de Ticket bis da-
vant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matè-
ria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01323/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de Trip 4real 
davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01324/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de Kantox da-
vant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Ma-
tèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01325/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació d’Airbnb da-
vant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Ma-
tèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01326/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104
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Compareixença d’una representació de BlaBlaCar 
davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01327/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de Trenhub 
davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01328/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de Loan book 
davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01329/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de Verkami 
davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en 
Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01330/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Amfitrions de Barcelona davant la Comissió d’Estu-
di de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01331/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

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

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

Informe de les activitats de l’Institut Català Interna-
cional per la Pau corresponent al 2014
Tram. 334-00112/10
Presentació p. 105

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5831-2014 interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat contra el Decret llei 
6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 381-00005/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 105

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament i la instal·lació 
d’un sistema de climatització i ventilació per al Saló de Ses-
sions del Parlament de Catalunya
Tram. 620-00007/10
Anunci p. 108
Nomenament de la Mesa de contractació p. 110

Contractació del subministrament de cent quaran-
ta ordinadors portàtils a títol d’arrendament amb opció de 
compra per a les oficines mòbils dels diputats de l’onzena 
legislatura del Parlament de Catalunya
Tram. 620-00008/10
Anunci p. 110
Nomenament de la Mesa de contractació p. 111

www.parlament.cat
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2015
Tram. 200-00033/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 514)

En el BOPC 514, a la pàg. 22, a l’article 28.1.

On hi diu: 

«1. Per a l’exercici del 2015, en l’àmbit de l’Adminis-
tració de la Generalitat i de les entitats a què fa refe-
rència l’article 23 no experimenten cap increment les 
retribucions fixes vigents el 31 de desembre de 2014 
dels alts càrrecs i personal assimilat: les del personal 
laboral d’alta direcció o de qualsevol altre personal 
que sigui qualificat, d’acord amb la normativa vigent 
o estatutària, com a directiu, o bé les del personal que, 
amb independència del seu vincle, exerceix funcions 
directives i percep unes retribucions anuals iguals o 
superiors a les fixades per al càrrec de director gene-
ral. A aquest efecte, són funcions directives les que 
comporten, amb dedicació i l’execució de polítiques 
públiques, sempre que comprometin externament l’or-
ganització, la direcció d’equips de persones i la gestió 
i execució de pressupostos, i comportin una respon-
sabilitat pel compliment d’objectius. Les retribucions 
de referència del 2014 no tenen en compte la reducció 
salarial establerta amb caràcter temporal pels articles 
28 i 33 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014.»

Hi ha de dir: 

«1. Per a l’exercici del 2015, en l’àmbit de l’Administra-
ció de la Generalitat i de les entitats a què fa referència 
l’article 23 no experimenten cap increment les retribu-
cions fixes vigents el 31 de desembre de 2014 dels alts 
càrrecs i personal assimilat: les del personal laboral 
d’alta direcció o de qualsevol altre personal que sigui 
qualificat, d’acord amb la normativa vigent o estatu-
tària, com a directiu, o bé les del personal que, amb 
independència del seu vincle, exerceix funcions direc-
tives i percep unes retribucions anuals iguals o supe-
riors a les fixades per al càrrec de director general. A 
aquest efecte, són funcions directives les que compor-
ten, amb dedicació única o principal de la jornada, 
una participació directa en la definició i l’execució de 
polítiques públiques, sempre que comprometin exter-
nament l’organització, la direcció d’equips de persones 
i la gestió i execució de pressupostos, i comportin una 
responsabilitat pel compliment d’objectius. Les retri-

bucions de referència del 2014 no tenen en compte la 
reducció salarial establerta amb caràcter temporal pels 
articles 28 i 33 de la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2014.»

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 26/2014, sobre la Fundació Carles Pi 
i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, cor-
responent al 2012
Tram. 258-00031/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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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 d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Interior, 12.03.2015, DSPC-C 660; 

24.03.2015, DSPC-C 667; 26.03.2015, DSPC-C 677

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

El 12 de març de 2015, DSPC-C 660 

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives (tram. 353-01168/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives (tram. 353-01169/10)

El 24 de març de 2015, DSPC-C 667

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. 
353-01166/10)

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 re-
creatives (tram. 353-01167/10)

Compareixença de representants de la Federació Cata-
lana de Locals d’Oci Nocturn amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01171/10)

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris de Discoteques de Barcelona i Província amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives (tram. 353-01172/10)

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris de Discoteques i Sales de Festa de la Provín-
cia de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 353-01173/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Provincial d’Empresaris de Sales de Festa i Discote-

ques de Tarragona amb relació al Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives (tram. 353-01174/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Discoteques de Lleida amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 353-01175/10)

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. 
353-01176/10)

Compareixença d’una representació del Gremi de Res-
tauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 353-01177/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Provincial d’Hostaleria de Lleida amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 353-01178/10)

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 re-
creatives (tram. 353-01183/10)

Compareixença d’una representació del Gremi Fi-
raires amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
353-01186/10)

El 26 de març de 2015, DSPC-C 677

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01179/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana de Societats Musicals amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01180/10)

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives (tram. 353-01181/10)

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 ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 353-
01182/10)

Compareixença d’una representació de l’Ens de l’As-
sociacionisme Cultural Català amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01184/10)

Compareixença d’una representació de la Coordinado-
ra de Trabucaires de Catalunya amb relació al Projecte 
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de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives (tram. 353-01185/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Internautes amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció de les activitats d’espectacles públics i recreatives 
(tram. 353-01187/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 
353-01170/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 4 dies hàbils (del 31.03.2015 al 07.04.2015).
Finiment del termini: 08.04.2015; 09:30 h.

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

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 25.03.2015, 

DSPC-C 672; 26.03.2015, DSPC-C 676

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

El 25 de març de 2015, DSPC-C 672

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01199/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01200/10)

Compareixença del coordinador general de la Dipu-
tació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-

talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 353-
01201/10)

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Admi-
nistració Local de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01202/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 353-01203/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi Ofici-
al d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01204/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 353-01206/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01207/10)

El 26 de març de 2015, DSPC-C 676

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 353-01210/10)

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical-Confederació Sindical Catalana amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01211/10)

Compareixença de Salvador Duarte Soto, de la Confe-
deració de Treballadors Autònoms de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 353-01212/10)
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Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 353-
01213/10)

Compareixença d’una representació de la Cecot amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 353-01214/10)

Compareixença d’una representació de la Pimec amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 353-01215/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01216/10)

Compareixença d’una representació del Consell Gene-
ral de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01217/10)

Compareixença d’Oriol Guixà, empresari i conseller 
delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01218/10)

Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 353-01219/10)

Compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, ca-
tedràtic de dret administratiu de la Universitat de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica (tram. 353-01220/10)

Compareixença de Martí Boada i Juncà, científic am-
biental i geògraf, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels governs locals de Ca-
talunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 353-
01221/10)

Compareixença d’Oriol Mir, catedràtic de dret admi-
nistratiu i processal de la Universitat de Barcelona, 

amb relació al Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (tram. 353-01222/10)

Compareixença de Lluís Xavier Toldrà Bastida, advo-
cat, especialista en dret ambiental, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
(tram. 353-01223/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (tram. 353-01224/10)

Compareixença d’una representació del Gremi de Res-
tauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01227/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Am-
bientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01205/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Apa-
relladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edifica-
ció amb relació al 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. 353-01208/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01209/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Veïns de la Barceloneta amb relació al Projecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (tram. 
353-01225/10)

Compareixença d’Itziar González, arquitecta i exre-
gidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de simplificació de l’activitat adminis-
trativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
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verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat eco-
nòmica (tram. 353-01226/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 4 dies hàbils (del 31.03.2015 al 07.04.2015).
Finiment del termini: 08.04.2015; 09:30 h.

Projecte de llei sobre les organitzacions in-
terprofessionals agroalimentàries de Cata-
lunya
Tram. 200-00040/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP PPC (reg. 109904; 
110135; 110639).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 31.03.2015 al 08.04.2015).
Finiment del termini: 09.04.2015; 09:30 h.

Projecte de llei del sòl d’ús agrari
Tram. 200-00041/10

Text presentat
Reg. 110482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació:

«A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’aprova l’Avant-
projecte de llei del sòl d’ús agrari, i s’autoritza el con-
seller perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 17 de març de 2015.

Projecte de llei del sòl d’ús agrari

La comunitat internacional en la conferència del Mil-
lenni a Johannesburg el 2002 es va marcar com una 
de les fites, reduir significativament la fam al món, i 
per això era imprescindible, entre altres coses, incre-

mentar la producció i la productivitat agrària a nivell 
mundial.

La Organització de les Nacions Unides per l’Alimen-
tació i l’Agricultura (FAO) en el seu informe «Com 
alimentar al món al 2050, (Roma 2009)» situa la po-
blació mundial el 2050 en 9.100 milions de persones i 
dedueix que per assegurar la seva alimentació farà fal-
ta incrementar un 70% la producció d’aliments.

Catalunya amb la seva vocació de país obert al món, 
no pot ser insensible a aquestes preocupacions a nivell 
planetari i en la mesura de les seves possibilitats, tam-
bé ha de contribuir en aquesta tasca solidaria de pro-
ducció d’aliments suficients a escala global.

Però també, si baixem a una escala més micro, veiem 
que hi ha una forta correlació entre activitat agrària 
i fixació de població al territori i per tant, mantenir i 
potenciar, aquesta activitat ja no només és una causa, 
sinó que és una necessitat, si volem tenir un país de-
mogràficament equilibrat.

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) recor-
da «la fragilitat en que es troben els espais agraris pe-
riurbans i la pròpia agricultura periurbana europea 
proposant la necessitat de donar estabilitat al sòl agra-
ri periurbà mitjançant instruments i mecanismes que 
garanteixin dita estabilitat, reduint al màxim la pres-
sió urbanística i els usos aliens a l’activitat agrària i 
facilitant l’accés al ús agrari de la terra».

En aquesta línia la Carta de l’Agricultura Periurbana 
«constata que els àmbits periurbans són una realitat en 
augment en molts municipis de l’Estat espanyol, de la 
Unió Europea i del món, com a conseqüència del mo-
del metropolità contemporani i de la conseqüent gene-
ració d’espais a mig camí entre els centres de les ciu-
tats i els entorns rurals més allunyats».

A més a més, es dóna la circumstància de que som el 
segon clúster agroalimentari d’Europa, degut en gran 
part, a disposar, la industria alimentaria d’uns inputs 
de gran qualitat produïts a Catalunya, i un dels sec-
tor econòmics que han demostrat ser més resilents a la 
conjuntura econòmica actual.

Tot l’expressat fins ara té una necessitat comuna, dis-
posar de terres suficients per poder desenvolupar 
aquesta activitat.

A Catalunya, dels 3,2 milions d’hectàrees que cons-
titueixen la seva superfície, al voltant d’un milió po-
den ser considerades com a terres de conreu. Tenint en 
compte la seva importància quantitativa, des del punt 
de vista territorial, es necessària una regulació subs-
tantiva, per tal que els sòls d’ús agrari tinguin el reco-
neixement dels seus valors i estiguin dotats de la regu-
lació que els correspon.

La pèrdua de sòl productiu, a més de la repercussió en 
la producció d’aliments i matèries primeres, suposa la 
destrucció d’un bé limitat i escàs que donada que la 
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seva formació és un procés extremadament lent, pot 
considerar que no és un recurs renovable.

El CESE en el seu dictamen sobre agricultura periur-
bana recorda que junt a la cultura de l’aigua, és neces-
sari introduir en la societat la «cultura del sòl» com a 
recurs limitat i com patrimoni comú de difícil recupe-
ració una vegada destruït.

Així no és estrany, que el Parlament de Catalunya s’ha-
gi pronunciat repetidament sobre aquest tema.

En la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació 
agrària, hi trobem una referència a la necessitat de sis-
tematitzar les actuacions administratives sobre el ter-
ritori. En l’article 6 s’especifica que, per tal d’aconse-
guir els objectius en matèria de desenvolupament rural 
i equilibri territorial que es plantegen en l’article im-
mediatament anterior, és necessari «coordinar les in-
tervencions de les administracions a fi de protegir el 
sòl d’ús agrari, especialment el situat en zones sota la 
influència de pressió urbanística» (apartat b). I el segon 
paràgraf de la disposició addicional cinquena preveu 
que «el departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia, si no hi ha plans sectorials agraris, ha 
d’emetre un informe sobre els efectes i les repercussi-
ons que, entre altres, els projectes i les actuacions d’in-
terès públic en el sòl no urbanitzable que estableix la 
legislació urbanística poden ocasionar al funcionament 
normal de l’activitat de les explotacions agràries que 
en puguin resultar afectades. El dit informe té caràcter 
preceptiu i vinculant i s’ha d’emetre abans de l’aprova-
ció dels projectes i les actuacions esmentats».

Així mateix, el Parlament de Catalunya en la seva Re-
solució 671/VIII sobre el Món agrari de data 14 d’abril 
de 2010, determina en el seu punt II de Polítiques des-
tinades a desenvolupament rural sostenible del terri-
tori i apartat 1 de Gestió d’espais agraris i silvícoles, 
la necessitat de protegir i promoure el sòl per a usos 
agraris i la eficiència d’aquests usos per tal d’incre-
mentar la capacitat alimentària de Catalunya, i amb 
aquest objectiu:

a) Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl 
agrícola de qualitat i, en conseqüència, racionalitzar 
l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús indus-
trial o per a infraestructures.

b) Definir i aprovar els instruments d’intervenció en 
el territori més idonis per a protegir els espais d’inte-
rès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat 
de garantir l’equilibri entre els usos agraris i els altres 
usos del territori, i aconseguir d’aquesta manera que 
l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, indus-
trial i logístic sigui el menor possible en els espais d’alt 
valor agrari.

c) Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els pro-
jectes de transformació de sòl no urbanitzable en sòl 
urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d’infraes-
tructures.

d) Promoure i executar actuacions d’atenuació de l’im-
pacte agrari de les infraestructures.

e) Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en 
compte en les seves actuacions la necessitat de preser-
var el manteniment de sòl per a usos agraris.

f) Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general 
de Catalunya, el Pla territorial sectorial agrari.

g) Presentar al Parlament un projecte de llei d’espais 
agraris, que estableixi la definició jurídica del terme 
espai agrari, que determini les finalitats d’ordenació 
d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, orde-
nar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos eco-
nòmics i humans necessaris.

Novament, en la Resolució 275/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’orientació política general del Govern, 
amb data 6 d’octubre de 2011, en el seu apartat 109, 
s’insta al Govern a complir amb la Resolució 671/VIII.

En la disposició addicional setena de la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost es diu que «el Govern, en el termini d’un any 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei ha d’iniciar 
els treballs per a l’elaboració del Pla territorial secto-
rial agrari».

Així mateix la Resolució 739/X del Parlament de Ca-
talunya, sobre el món agrari d’11 de juliol de 2014 fa 
incidència en la planificació de les infraestructures de 
comunicació i els regadius, així com dur a terme estu-
dis d’impacte agrari en les xarxes de comunicacions.

A partir de la segona meitat del segle xx, a Catalunya 
es produeix una extraordinària expansió de la urbanit-
zació i, per tant, un correlatiu increment del consum 
de sòl.

Al llarg dels anys vuitanta i noranta del segle pas-
sat, es produeix una ocupació continuada de sòls d’ús 
agrari, en bona mesura, es justifica a partir de l’incre-
ment de la demanda de segones residències, a mesura 
que va millorant la situació de l’economia i augmen-
ta el poder adquisitiu de les famílies. La resposta sol 
passar per l’ocupació de sòl no urbanitzable, prèvia re-
qualificació. Val a dir que en aquest període també es 
construeixen algunes infraestructures notables (el des-
doblament de la Nacional II entre Lleida i Barcelona, 
l’Eix Transversal, per exemple) que igualment exercei-
xen un impacte destacat sobre el territori.

Com a resultat del «boom» immobiliari dóna com a 
resultat que la superfície de conreus va disminuir en 
més de 134.000 hectàrees, equivalents a un 12,15% de 
la xifra inicial del 1993.

Tot això es va desenvolupar en un marc d’una notable 
inseguretat jurídica. Els propietaris de superfícies de 
sòl agrari es varen veure sotmesos a eventualitats de 
tota mena que ben sovint no sabien com enfrontar. Els 
planificadors i gestors públics del territori, on s’hi po-
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den incloure molts ajuntaments, atesa la manca d’uns 
fonaments normatius suficients han trobat dificultats 
a l’hora d’abordar i l’elaboració de plans territorials i 
urbanístics als quals s’acolliran per preservar, ordenar 
i gestionar els espais agraris. Fins i tot han trobat difi-
cultats a l’hora d’elaborar ordenances municipals rela-
tives a la matèria.

Així doncs és necessària l’adopció d’aquesta Llei pel 
motius següents:

a) Les transformacions del medi rural i del sector 
agrari: Des dels anys seixanta del segle passat, el medi 
rural català ha assistit a un seguit de profundes trans-
formacions que n’han modificat molts dels elements 
tradicionals. Així, els canvis operats en l’estructu-
ra econòmica del país han comportat una disminució 
progressiva del pes del sector primari en el PIB català, 
correlatiu a la seva pèrdua d’importància en el context 
del conjunt de l’economia. Això s’ha traduït en una 
sensible minva dels efectius de l’ocupació sectorial, 
mesurada en unitats de treball/any (UTAs) i també en 
una baixada considerable del nombre d’explotacions: 
de les 67.238 que hi havia el 1999 es va passar a les 
60.839 del 2009. La base territorial de les explotacions 
també es va veure alterada, ja que entre els dos anys 
de referència se’n va incrementar la dimensió mitjana, 
passant de 17,7 hectàrees el 1999 a 19,5 el 2009.

La introducció de tecnologia en la producció agrària 
(maquinària i nous procediments de cultiu i de cria de 
bestiar) han comportat una remarcable millora tant de la 
producció com de la productivitat per hectàrea i per ocu-
pat. Això no obstant, el progrés en aquests àmbits no s’ha 
traduït en termes de renda. La retribució de l’esforç del 
productor encara és lluny del que seria desitjable.

b) La creixent ocupació del sòl comporta no tan sols 
la intrusió en el medi, sinó que també genera quotes 
importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de competi-
tivitat de les explotacions. A títol d’exemple, a continu-
ació es relacionen alguns dels casos que s’han produït 
al llarg dels darrers anys, i als quals convé donar res-
posta en seu legislativa:

– L’expansió dels nuclis urbans dels municipis com a 
conseqüència de la construcció d’urbanitzacions de se-
gones residències es situa, en alguns casos, a frec dels 
límits de granges i explotacions, que són comminades 
a modificar el seu emplaçament, ja que han esdevingut 
una font de molèsties per als nouvinguts. Aquest feno-
men s’ha batejat com a «assetjament rural».

– El traçat d’algunes vies de comunicació arriba a 
migpartir algunes finques, de manera que el que fins el 
moment de la construcció de la infraestructura era una 
única unitat acaba esdevenint dues o més parcel·les 
d’extensió reduïda i separades per la nova via, que su-
posa un obstacle considerable per a la mobilitat dintre 
de la pròpia explotació i també entre les explotacions 
i els centres de subministrament o de recollida de les 
produccions.

– L’establiment de servituds de pas sobre finques rústi-
ques a causa de l’emplaçament d’instal·lacions de lleu-
re força freqüentades: camps de tir o d’aeromodelis-
me, per exemple.

– L’alteració del traçat de vies rurals, i singularment 
de camins i de vies pecuàries, que es veuen envaïts per 
noves construccions o ocupats com a camins de servei 
per part d’empreses privades per atendre les seves ne-
cessitats (empreses energètiques, mines, pedreres...). 
També es dóna el cas de la seva utilització per a la re-
alització de competicions esportives.

c) La llei vol donar compliment a les Recomanacions 
de l’Assemblea Plenària de l’Aliança Mundial sobre els 
sòls celebrada a Roma els dies 22, 23 i 24 de juliol de 
2014, i patrocinada per la FAO i la sessió de l’Assem-
blea general de l’ONU que va declarar el 5 de desembre 
com el Dia Mundial del Sòl i l’any 2015 com a «Any 
Internacionals dels sòls que ha aprovat els plans d’ac-
ció relatives als pilars sobre polítiques en aquest àmbit:

– Crear consciència plena de la societat civil i dels pre-
nedors de decisions sobre les funcions fonamentals 
dels sòls per a la vida de l’ésser humà.

– Aconseguir el ple reconeixement de les contribuci-
ons importants dels sòls per a la seguretat alimentària, 
el canvi climàtic i l’adaptació i la mitigació, els serveis 
essencials dels ecosistemes, la mitigació de la pobresa 
i el desenvolupament sostenible.

– Promoure polítiques i accions eficaces per a la gestió 
i protecció dels recursos del sòl sostenible.

– Sensibilitzar els prenedors de decisions sobre la ne-
cessitat d’una inversió sòlida en les activitats de ma-
neig de sòls sostenibles destinades a sòls saludables 
per als diferents usuaris de la terra i dels grups de po-
blació.

– Catalitzar iniciatives en relació amb el procés SDG 
(Fons de desenvolupament sostenible) i l’Agenda 
post-2015.

– Advocar per la millora ràpida de les capacitats i els 
sistemes de recollida i monitorització d’informació dels 
sòls en tots el nivells (mundial, regional i nacional).

La Llei doncs té com a objectiu ordenar la gestió del 
sòl d’ús agrari a Catalunya dissenyar els mecanismes 
necessaris per a donar seguretat jurídica als titulars de 
les explotacions afectades per fenòmens d’aquesta na-
turalesa. Com és obvi, en absència de garanties de pro-
tecció de la integritat de les finques i del dret de propi-
etat, la inversió es retrau i es compromet, encara més, 
el relleu generacional al front de les explotacions, així 
com també l’eventual posada en marxa de projectes 
d’emprenedoria, i també regula mecanismes per posar 
en producció terres subexplotades.

La Llei es divideix en un títol preliminar i vuit títols. 
En el títol preliminar es delimita l’objecte i les fina-
litats de la Llei que no és una altra que l’ordenació i 
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la gestió dels sòls d’ús agrari, determinant-ne el seu 
règim jurídic i la regulació dels supòsits i modalitats 
d’intervenció pública.

En el títol primer es determinen els instruments de 
planificació territorial, ja previstos en la Llei 23/1983, 
de 21 de novembre de política territorial, la qual es de-
senvolupa en aquest aspecte.

El títol segon regula l’Anàlisi d’afeccions agràries com 
a instrument de les relacions entre la planificació ter-
ritorial i el planejament urbanístic i la protecció medi-
ambiental.

El títol tercer esmenta els sistemes d’informació per la 
protecció del sòl d’ús agrari com a eina d’avaluació i 
de control i seguiment de l’estat dels sòls i de la neces-
sària gestió sostenible dels sòls.

El títol quart sobre les infraestructures agràries de-
termina una sèrie d’infraestructures, hidràuliques, 
xarxes viàries rurals o les necessàries per a les con-
centracions parcel·làries, que en la seva planificació i 
programació cal tenir en compte la incidència sobre 
els sòls d’ús agrari.

El títol cinquè dedicat als Regadius incorpora subs-
tancialment, i actualitzant-ho la normativa en aques-
ta matèria continguda en el Text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i que s’ha cregut 
convenient incorporar en aquesta Llei, per tenir en un 
únic text tot allò relacionat amb l’objecte de la Llei.

El títol sisè regula una sèries de figures com són les 
concentracions parcel·làries com a instruments de re-
ordenació de les finques rústiques per poder constituir 
explotacions d’estructura i dimensions més eficients, 
establint-se les bases dels procediments de concentra-
ció parcel·lària, que més text s’haurà de completar amb 
una norma de caràcter reglamentari. També en aquest 
títol s’estableix una unitat mínima de conreu com a ei-
na per la mateixa finalitat de no subdividir finques que 
resultarien en el seu cas ineficients.

El títol setè es dedica a l’agricultura periurbana, com 
una nova realitat territorial, i el fet que hagi de ser tin-
guda en compte en la planificació territorial i en el 
desenvolupament de les infraestructures.

El títol vuitè es dedica a les finques agrícoles subex-
plotades, que són aquelles que no arriben a assolir al-
menys el 50% dels rendiments físics mitjans de les ex-
plotacions de la comarca i sempre que sigui per causes 
imputables al propietari. La consideració de finca sub-
explotada comporta, i amb les garanties necessàries 
pel propietari, l’establiment d’un arrendament forçós 
de la finca, per mitjà del corresponent procediment ex-
propiatori de l’ús de la finca.

Finalment la Llei modifica puntualment la Llei 6/1988, 
de 30 de març, forestal de Catalunya per donar cohe-
rència a aquesta Llei i modifica la Llei 1/2008, de 20 

de febrer, de contractes de conreu per als casos de con-
centracions parcel·làries i també es modifica aquesta 
Llei quant a la durada dels contracte d’arrendament 
rústic per adaptar-lo a la seva naturalesa civil, quant 
als pactes privats que vulguin celebrar arrendador i ar-
rendatari en aquest aspecte com a prevalents i deixant 
el termini de cinc anys previst en la Llei com a suple-
tòria dels pactes entre parts.

Títol preliminar. Conceptes generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és establir disposicions per a 
la preservació, l’ordenació i la gestió del sòl d’ús agrari 
de Catalunya, la determinació del seu règim jurídic i la 
regulació dels supòsits i de les modalitats d’interven-
ció pública, per assegurar que es pugui utilitzar de la 
manera més beneficiosa possible per la societat, així 
com per la pagesia.

Article 2. Sòls d’ús agrari

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren com a sòls 
d’ús agrari dins dels sòls no urbanitzable.

a) Els que estiguin destinades a la producció agrícola o 
ramadera o siguin susceptibles de destinar-s’hi, inclo-
ent-hi les espones i els marges.

b) Els guarets.

c) Les superfícies de pastura, sense perjudici d’esser 
considerades com a terreny forestal de conformitat 
amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 6/1988, de 
30 de març, forestal de Catalunya.

d) Els erms que per llurs característiques siguin aptes 
pel conreu d’ús agrícola, inclosos els situats en els lí-
mits dels boscos.

e) Els que acullen infraestructures o elements de su-
port o servei a la producció agrària.

f) Aquells que reuneixin alguna o algunes de les ca-
racterístiques descrites en l’apartat anterior i estiguin 
inclosos als espais naturals protegits per qualsevol dels 
dispositius previstos en els plans territorials sectorials, 
sens perjudici de la regulació sectorial d’aquests es-
pais naturals.

Article 3. Finalitats

3.1. Aquesta Llei té com a finalitat, prendre en consi-
deració la protecció del sòl d’ús agrari com un factor 
de producció i conservació de la terra i dels paisatges 
cultivats com a base per la vida, la salut i el benestar 
dels humans, animals i plantes.

3.2. En concret en relació als sòls d’ús agrari:

a) Afavorir la continuïtat de l’activitat agrària i incre-
mentar-ne l’eficiència.
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b) Preservar els sòls agronòmicament mes valuosos i 
productius.

c) Contribuir a la preservació i millora dels valors pai-
satgístics i ambientals associats als sòls d’ús agrari per 
a un desenvolupament sostenible, amb especial aten-
ció a la mitigació i adaptació al canvi climàtica global.

d) Establir les bases jurídiques i tècniques per a la pla-
nificació dels sòls d’us agrari.

e) Afavorir el desenvolupament dels sòls d’ús agrari en 
el seu conjunt, i dinamitzar-les econòmicament.

Títol primer. Planificació territorial agrària

Article 4. Instruments de la planificació 
territorial agrària

4.1. Els instruments bàsics de la planificació territorial 
agrària són els següents:

a) El Pla Territorial Agrari de Catalunya.
b) Els Plans Territorials Agraris Específics.

4.2. Per tal de complementar el Pla Territorial Agrari 
es poden desenvolupar altres Plans Territorials Secto-
rials d’acord amb allò que preveu l’article 17 de la Llei 
23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.

Capítol primer. Pla Territorial Agrari  
de Catalunya

Article 5. El Pla Territorial Agrari  
de Catalunya

5.1. El Pla Territorial Agrari de Catalunya constitueix 
el marc de referència per a l’aplicació arreu de Catalu-
nya de les polítiques previstes en aquesta Llei i ha de 
desenvolupar les previsions del Pla Territorial General 
de Catalunya i facilitar-ne el seu compliment.

5.2. El Pla Territorial Agrari té la naturalesa de pla ter-
ritorial sectorial, d’acord amb allò que preveu l’article 
17 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre.

Article 6. Continguts del Pla Territorial 
Agrari de Catalunya

6.1. D’acord amb allò que preveu l’article 18.1 de la Llei 
23/1983, de 21 de novembre, el Pla Territorial Sectorial 
Agrari de Catalunya ha de contenir una estimació dels 
recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits 
territorialitats del sector agrari, També ha de contenir 
la determinació de les prioritats d’actuació i la definició 
d’estàndards i normes de distribució territorial.

6.2. El Pla Territorial Agrari de Catalunya prendrà 
com a base entre d’altres la informació que figuri en 
el cadastre o en el Sistema d’Informació Geogràfica de 
Parcel·les Agrícoles (SIGPAC).

El Pla ha d’incloure anàlisis detallades sobre els as-
pectes següents:

6.2.1. Factors que donen valor als sòls d’ús agrari:

a) Aspectes físics:
– Configuració del Terreny
– Disponibilitat d’aigua
– Propietats edafològiques
– Climatologia
– Altres

b) Aspectes econòmics

– Productivitat

– Connectivitat amb les xarxes de comunicació

– Estructura parcel·laria en especial les zones amb 
processos de concentració parcel·laria.

– Valor específic per la producció agrària de qualitat 
reconeguda o altres valors

– Altres

c) Aspectes mediambientals

– Valor territorial per donar continuïtat dels espais 
oberts i com transició entre espais naturals protegits.

– Valor paisatgístic

– Valor ecològic

– Altres

6.2.2. Identificació i localització de les zones d’agri-
cultura periurbana i anàlisi de les principals problemà-
tiques que lis puguin afectar des de el punt de vista de 
les produccions agràries.

6.2.3. Identificació i localització de les infraestructu-
res agràries més rellevants i, en particular, l’inventari 
dels regadius existents, així com també les previsions 
per al futur, d’acord amb allò que estableix el Pla de 
Regadius de Catalunya i la planificació hidrològica.

6.2.4. Projecció territorial de les dades econòmiques 
i productives del sector agrari, tenint en compte la in-
formació que figuri en el cadastre, en el Sistema d’In-
formació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) 
i en altres registres.

6.2.5. Identificació i localització de les problemàtiques 
que puguin afectar a les zones inundables, espais de la 
Xarxa Natura 2000 o zones vulnerables.

6.3. El Pla ha d’incloure, entre d’altres, les següents 
determinacions:

a) Delimitació, identificació dels Espais d’Interès 
Agrari, que ha de contenir la relació d’espais d’aquesta 
naturalesa la integritat dels quals es consideri necessa-
ri preservar en funció:

– Del seus valors, les seves característiques i de l’inte-
rès general que tinguin per a l’equilibri territorial o per 
al manteniment i continuïtat de la producció agrària.
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– Del seu valor social i ecològic.

– Del seu emplaçament en zones d’agricultura periur-
banes o en àrees afectades significativament per grans 
infraestructures que puguin ser qualificades com a sis-
temes generals.

– De la seva funció de creació de mosaic agroforestal 
per a la prevenció d’incendis forestals.

b) Descripció dels principals valors de cadascun dels 
Espais d’Interès Agrari.

c) Criteris per la localització preferent de les infraes-
tructures de suport a d’activitats agràries que sigui ne-
cessari impulsar en les àrees rurals.

d) Els indicadors per al seguiment i avaluació de l’apli-
cació del Pla.

e) El procediment per a la seva modificació i revisió.

6.4. Els plans urbanístics han d’ésser coherents amb 
les determinacions del Pla Territorial Agrari de Cata-
lunya i facilitar-ne l’acompliment, d’acord amb l’arti-
cle 13.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

6.5. El Pla Territorial Agrari de Catalunya pot ésser 
objecte de concreció i desenvolupament parcial mit-
jançant plans territorials agraris específics, segons que 
es determini en el propi Pla, d’acord amb el previst a 
l’article 7 d’aquesta Llei.

Article 7. Elaboració i Tramitació del Pla 
Territorial Agrari

7.1. El departament competent en matèria d’agricultu-
ra i desenvolupament rural ha d’elaborar el Pla Ter-
ritorial Agrari de Catalunya amb la col·laboració del 
departament competent en matèria de planificació ter-
ritorial i l’ordenació del territori i de l’Administració 
hidràulica, els quals han d’emetre informe preceptiu.

7.2. El procediment d’elaboració ha de comptar amb la 
participació de la ciutadania i els ens locals, i la con-
sulta preceptiva a les entitats associatives dels ens lo-
cals, a les Organitzacions Professionals Agràries més 
representatives a Catalunya, així com de les entitats 
representatives del món cooperatiu agrari, a fi de co-
nèixer i ponderar els interessos privats i públics rela-
cionats.

7.3. La elaboració i tramitació del Pla Territorial Agra-
ri de Catalunya s’haurà de seguir el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb la le-
gislació vigent en matèria d’avaluació ambiental.

7.4. L’aprovació inicial i provisional són competència 
del conseller o consellera del departament competent 
en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.

7.5. Correspon al Govern aprovar el Pla Territorial 
Agrari de Catalunya i que n’ha de donar compte al Par-
lament.

Capítol segon. Dels Plans Territorials Agraris 
específics

Article 8. Els Plans Territorials Agraris 
específics

8.1. El Pla Territorial Agrari de Catalunya pot ésser 
objecte de concreció i desenvolupament parcial mit-
jançant plans específics segons es determini en el pro-
pi Pla. Aquests plans poden referir-se a àrees concre-
tes del territori en les quals es consideri necessària 
una intervenció específica per raó de les seves carac-
terístiques, la seva problemàtica o les seves singula-
ritats.

8.2. Excepcionalment, aquests plans es poden elaborar 
i aprovar de forma anticipada al conjunt del Pla Terri-
torial Agrari de Catalunya, amb el mateix contingut, 
procediment i efectes d’aquest, per al territori concret 
que constitueixi el seu àmbit d’aplicació. En aquest cas 
el territori concret que ha de comprendre el Pla Terri-
torial Agrari Específic ha de ser com a mínim el d’una 
comarca.

8.3. El procediment d’elaboració i tramitació d’aquests 
Plans territorials específics s’ha d’ajustar al que deter-
mina l’article anterior.

Article 9. Les relacions entre la planificació 
territorial agrària i el planejament urbanístic 
i la protecció mediambiental

9.1. El planejament urbanístic ha de ser coherent amb 
les determinacions de la planificació territorial agrària 
i facilitar-ne el seu compliment.

9.2. Les declaracions per acord del Govern dels espais 
naturals i els plans de gestió i ús d’aquests espais i els 
plans especials que els regulin, i la planificació territo-
rial agrària han de ser coherents entre sí amb integra-
ció de tots els béns jurídics.

Títol segon. Anàlisi d’Afeccions Agràries

Article 10. Anàlisi d’Afeccions Agràries

Les figures de planejament territorial i urbanístic que 
afectin al sòl d’ús agrari, els projectes sotmesos al trà-
mit d’avaluació d’impacte ambiental quan afectin al 
sòl d’ús agrari, i els projectes d’actuacions, usos, ac-
tivitats i noves construccions que hagin de ser autorit-
zats en sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació 
urbanística, han d’incorporar en la seva memòria una 
Anàlisi d’Afeccions Agràries que avaluï les afectaci-
ons sobre els sòls d’ús agrari que es poden derivar del 
pla o projecte. S’exceptuen de l’obligatorietat els pro-
jectes en supòsits d’emergència o derivats de situaci-
ons hidrològiques extremes, declarades per l’adminis-
tració competent.
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Article 11. Contingut

L’Anàlisi d’Afeccions Agràries conté:

a) La descripció, exhaustiva i precisa, de la situació pre-
sent del sòl d’ús agrari afectat per la nova planificació.

b) La delimitació de les superfícies sobre les quals 
s’hagin de desplegar les previsions del pla o projecte 
de què es tracti.

c) La justificació de la demanda de sòl d’ús agrari que 
es pretengui destinar a altres finalitats que les que es 
determinen en aquesta Llei i en la normativa que la 
desplega.

d) Una anàlisi comparativa de les distintes alternatives 
possibles quant a les noves implantacions o nous usos 
en el sòl d’ús agrari, tenint en compte els factors que 
donen valor als sòls d’ús agrari enumerats en l’article 
5.2 de la present llei.

e) El raonament de les solucions proposades, acredi-
tant-les des dels punts de vista jurídic i tècnic.

f) Un anàlisi dels efectes de la planificació o de les ac-
tuacions, en sòl no urbanitzable, sobre l’activitat agrà-
ria de les explotacions de l’entorn de l’actuació que 
puguin veure afectada la seva activitat productiva, in-
closes les afeccions a les distàncies de les instal·lacions 
ramaderes marcades per la legislació sectorial.

g) La previsió, si s’escau, de les mesures correctores 
i/o compensatòries.

Article 12. Tramitació

El contingut de l’Anàlisi d’Afeccions Agràries, que ha 
de formar part de la memòria dels plans i projectes a 
què es refereix l’article 10, ha de ser pres en conside-
ració en la confecció dels informes que preveu la se-
va tramitació i per l’òrgan que els hagi d’aprovar. En 
especial l’Anàlisi d’Afeccions Agràries s’ha de con-
siderar en els informes preceptius que elabora el De-
partament competent en matèria d’agricultura i desen-
volupament rural.

Títol tercer. Els sistemes d’informació  
per a la protecció del sòl d’ús agrari

Article 13. Sistema d’informació de sòls

13.1. Per tal d’assegurar l’adequada protecció dels sòls 
i donar compliment a les prescripcions d’aquesta Llei 
i altra normativa concurrent, el Govern a través del 
departament competent en matèria d’agricultura i des-
envolupament rural ha de dissenyar i implantar a Ca-
talunya un sistema d’informació i vigilància de l’estat 
dels sòls d’ús agrari.

13.2. El sistema d’informació té per objecte:

a) La caracterització dels sòls en relació als paràme-
tres en especial els edafològics i agronòmics, que en 

defineixen la seva potencialitat, singularitat i grau 
d’interès a efectes de protecció. Aquesta caracterit-
zació ha de tenir en compte les especificacions per 
a l’execució del mapa de sòls 1: 25.000, que, d’acord 
amb les funcions de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, aquest elabora en col·laboració amb el 
departament competent en matèria d’agricultura i des-
envolupament rural.

b) L’elaboració del catàleg de sòls amb risc d’erosió.

c) El coneixement de la evolució de l’estat dels sòls 
al llarg del temps com a conseqüència de les accions, 
pressions i amenaces de què puguin ésser objecte.

d) La catalogació dels sòls segons els valors assenya-
lats en el Pla Territorial Agrari indicats a l’article 5.2 
d’aquesta Llei.

e) L’aportació als agents públics i privats usuaris actu-
als o potencials dels sòls de la informació necessària 
als efectes de la seva adequada preservació, gestió i ús.

13.3. El sistema d’informació dels sòls d’ús agrari de 
Catalunya té les següents vessants funcionals:

a) Elaboració i promulgació de normes sobre cartogra-
fia i estudis de sòls. tenint en compte les especificaci-
ons per a l’execució del mapa de sòls 1: 25.000, que, 
d’acord amb les funcions de l’Institut Cartogràfic i Ge-
ològic de Catalunya, aquest elabora en col·laboració 
amb el departament competent en matèria d’agricultu-
ra i desenvolupament rural i prèvia aprovació per part 
de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Cata-
lunya.

b) L’elaboració de la cartografia, i la gestió de les bases 
de dades associades, degudament accessibles als usua-
ris, correspon a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Ca-
talunya, d’acord amb les funcions que li atorga la Llei 
19/2005, de 27 de desembre

c) Control i seguiment l’estat dels sòls.

13.4. La informació disponible dins el sistema d’infor-
mació de sòls serà d’obligada consideració en totes les 
activitats de planificació territorial, de caràcter gene-
ral o sectorial, sota la competència de qualsevol de les 
administracions públiques de Catalunya.

Article 14. Normes de caracterització  
i avaluació de sòls

14.1. Per tal de possibilitar la incorporació de la infor-
mació de sòls al sistema de manera compatible, homo-
gènia i accessible, el departament competent en matè-
ria d’agricultura i desenvolupament rural ha de dictar 
les normes referents a la metodologia tècnica sobre:

a) Les activitats de cartografia i els sistemes de clas-
sificació.

b) Els sistemes de mostreig i la identificació.

c) Els mètodes analítics.
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d) Els valors de referència dels paràmetres objecte 
d’avaluació per damunt o per sota dels quals es do-
nen situacions problemàtiques que han d’ésser ob-
jecte de correcció, de restricció d’usos o d’especial 
atenció.

e) El sistema de suport i de gestió de la informació.

14.2. Aquestes normes són d’obligat compliment en 
qualsevol activitat de cartografia, caracterització o 
avaluació de sòls desenvolupada amb fons públics a 
Catalunya i tenen la consideració de recomanacions 
quan els treballs es realitzin a càrrec d’entitats priva-
des.

Article 15. Programa de cartografia  
i seguiment de l’estat dels sòls

15.1. El departament competent en matèria d’agricul-
tura i desenvolupament rural establirà, amb caràcter 
triennal, un pla de caracterització, avaluació i control 
o inspecció dels sòls d’ús agrari amb el següent con-
tingut bàsic:

a) Determinació de prioritats territorials a efectes de 
caracterització dels sòls, tenint en compte paràmetres 
de qualitat i risc de degradació o erosió.

b) Abast de la tasca cartogràfica a desenvolupar en el 
trienni.

c) Abast de les activitats de mostreig i analítiques per 
al seguiment i control regular de la qualitat dels sòls i 
la seva evolució.

d) Abast orientatiu de les activitats de control de l’estat 
dels sòls en aplicació de la normativa sobre condicio-
nalitat de la Política Agrària Comuna.

e) Pressupost destinat.

15.2. Correspon al departament competent en matèria 
d’agricultura i desenvolupament rural la coordinació 
i, si s’escau, l’execució de les actuacions previstes en 
el programa de cartografia i seguiment de l’estat dels 
sòls.

15.3. Totes les actuacions sobre la cartografia i segui-
ment de l’estat dels sòls que puguin ésser realitzades 
per altres departaments o organismes de la Generalitat 
de Catalunya han de tenir en compte la seva activitat a 
les normes a que fa referència l’article anterior i a in-
corporar la informació generada en el sistema d’infor-
mació de sòls.

Article 16. Promoció i normes sobre la gestió 
sostenible dels sòls

16.1. El departament competent en matèria d’agricul-
tura i desenvolupament rural ha de realitzar les actua-
cions de promoció, assistència tècnica i divulgació de 
les tècniques i mètodes per a una gestió sostenible dels 
sòls, en particular les relatives a l’adequada fertilitza-
ció dels conreus.

16.2. El departament competent en matèria d’agricul-
tura i desenvolupament rural ha d’elaborar i difondre 
normes i/o recomanacions sobre:

a) Plans de gestió de dejeccions ramaderes, la seva va-
lidació i el seu control.

b) Plans de fertilització i el seu control.

c) Aplicació agrícola de matèries orgàniques i mine-
rals d’origen diferent de l’animal o vegetal.

e) En general, treballs i operacions del sòl o en els sòl 
que puguin incidir sobre la erosió, la compactació, la 
salinització del terreny.

Títol quart. Infraestructures agràries

Article 17. Infraestructures agràries

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraestructu-
res agràries el conjunt d’elements materials necessaris 
per a l’accés a l’espai rural, per a l’exercici de l’activi-
tat agrícola, ramadera i forestal i per a la implantació 
i manteniment de la indústria agroalimentària en les 
zones rurals.

Article 18. Classificació de les infraestructures 
agràries

Als efectes de la present Llei, les infraestructures 
agràries es classifiquen de la manera següent:

a) Infraestructures de regadiu, que estan formades per 
tots els elements necessaris per a la captació, trans-
port, emmagatzemament i distribució de l’aigua fins 
als conreus, sens perjudici de la regulació de les obres 
hidràuliques continguda a la legislació en matèria d’ai-
gües i de les facultats que corresponen a l’Adminis-
tració hidràulica de conformitat amb l’esmentada le-
gislació.

b) Xarxa viària rural.

Es la que esta formada per camins rurals i per les vies 
pecuàries, que es regiran per allò que disposa la seva 
normativa específica.

A efectes d’aquesta Llei els Camins rurals són vies, 
pavimentades o no, de circulació permanent i ús pú-
blic, que no formen part de la xarxa de carreteres, pe-
rò són complementàries d’aquelles i contribueixen a la 
vertebració del territori rural, i en particular:

– Donen accés o comuniquen nuclis rurals o masies 
habitades amb una carretera o vial d’ordre superior.

– Permeten accedir a les explotacions agràries, facili-
tant els treballs necessaris per a la producció agrària.

– Faciliten la comunicació amb punts d’interès turís-
tic, cultural o patrimonial.

c) Infraestructures col·lectives d’instal·lacions que do-
nin servei a l’activitat agrària o forestal.
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d) Infraestructures necessàries per a la concentració 
parcel·lària.

S’integren en aquesta categoria els camins rurals que 
es requereixin per a donar servei a les explotacions un 
cop reestructurades després del procés de concentra-
ció, així com els dispositius de drenatge i els desguas-
sos necessaris.

També en formen part les infraestructures derivades 
de l’execució de les mesures correctores que es puguin 
exigir a través de la corresponent declaració d’impacte 
ambiental i aquelles altres que siguin necessàries per a 
la implementació efectiva del procediment administra-
tiu i per a la conservació i millora dels elements natu-
rals, arquitectònics o ambientals, que calgui preservar.

Article 19. Obres en les infraestructures 
agràries

19.1. El departament competent en matèria d’agricul-
tura i desenvolupament rural pot planificar, promoure 
i dur a terme obres per a l’execució d’infraestructures 
agràries, i particularment les que tenen relació amb el 
regadiu, la concentració parcel·lària i amb la xarxa vi-
ària rural.

19.2. Així mateix el Pla Territorial Agrari de Catalu-
nya o els plans que el desenvolupin poden preveure la 
realització d’obres en infraestructures agràries d’ini-
ciativa pública per a la implantació d’instal·lacions in-
dustrials o de grans equipaments o serveis d’interès 
agrari en el medi rural quan, per la seva incidència 
econòmica, social o mediambiental transcendeixin els 
interessos locals i donin resposta a les exigències del 
model d’ordenació territorial establert en el Pla Terri-
torial Agrari de Catalunya o en els plans territorials 
que el desenvolupin.

19.3. Les obres de millora i de construcció d’infra-
estructures agràries han de contribuir a la millora de 
l’eficiència en el ús dels sòls d’ús agrari, i de tots els 
mitjans necessaris per a la producció agrària, i molt 
particularment dels recursos naturals. Així mateix, 
han de contribuir a la preservació i a la sostenibilitat 
dels sòls d’ús agrari.

Article 20. Planificació i programació

Quan la naturalesa, la dispersió i l’abast territorial de 
les obres ho aconsellin, i especialment pel que fa a les 
actuacions esmentades en els apartats 1 i 2 de l’article 
anterior, el departament competent en matèria d’agri-
cultura i desenvolupament rural pot elaborar plans 
d’obres per a dirigir i orientar les actuacions que s’ha-
gin de desenvolupar.

Article 21. Procediment d’elaboració  
i aprovació dels plans d’obres

21.1. Els processos de planificació han de comptar 
amb la participació de les administracions locals de 

l’àrea afectada i amb les associacions i entitats repre-
sentatives de les persones físiques i jurídiques que si-
guin beneficiàries potencials de les obres esmentades i 
la consulta preceptiva a les Organitzacions Professio-
nals Agràries més representatives i a les entitats repre-
sentatives del món cooperatiu agrari. En aquest procés 
s’ha de demanar informes als departaments de la com-
petents en matèria d’ordenació del territori i d’econo-
mia. En el supòsit que la planificació afecti als recur-
sos hídrics o la qualitat de les aigües, l’Administració 
hidràulica ha d’emetre informe determinant.

21.2. Durant la redacció es durà a terme un procedi-
ment d’informació pública d’acord amb el que preveu 
la legislació en matèria d’avaluació ambiental estratè-
gica de plans i programes.

21.3. L’aprovació dels plans regulats en l’article 20 
correspon al conseller o consellera del departament 
competent en matèria d’agricultura i desenvolupament 
rural.

Article 22. Execució de les obres

22.1. En aquells supòsits en què el volum i abast de 
les obres i el seu impacte territorial o social ho facin 
aconsellable, es poden redactar avantprojectes o estu-
dis previs informatius que, acompanyats dels estudis 
d’impacte ambiental s’hauran de sotmetre a informa-
ció pública i consulta dels ens locals de l’àrea afecta-
da. Els projectes constructius s’han de sotmetre a in-
formació pública i audiència als ens locals de l’àrea 
afectada. La durada i els termes de l’exposició públi-
ca del documents esmentats seran els que s’estableixin 
reglamentàriament.

22.2. Finalitzat el tràmit d’informació pública i au-
diència, el departament competent en matèria d’agri-
cultura i desenvolupament rural tenint en compte les 
al·legacions presentades, ha d’adoptar la resolució 
d’aprovació, total o parcial, o de suspensió de la trami-
tació del projecte.

22.3. La aprovació dels projectes comportarà la de-
claració d’utilitat pública de les obres i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys, segons allò que preveu la 
normativa en matèria d’expropiació forçosa.

22.4. Les obres públiques en infraestructures agràries, 
poden ser executades directament per la pròpia admi-
nistració a través del departament competent en matè-
ria d’agricultura i desenvolupament rural, o mitjançant 
ens instrumentals o empreses públiques. També es po-
den executar per mitjà de qualsevol de les modalitats 
previstes en la legislació de contractes del sector públic.

22.5. Un cop finalitzada i rebuda l’obra pel depar-
tament competent en matèria d’agricultura i desen-
volupament rural, es procedeix al lliurament als be-
neficiaris, als quals correspon la seva conservació i 
manteniment de les condicions de l’ús a partir de la 
seva posada en servei.
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22.6. En el cas d’execució simultània de processos de 
concentració parcel·lària i d’obres de regadiu, la realit-
zació material de les obres en infraestructures agràries 
s’ha de coordinar amb el procediment de concentració 
parcel·lària. L’execució de les obres pot dur-se a terme 
en qualsevol moment del procediment i s’ha de pro-
curar compassar les fases administratives a l’execució 
d’aquestes, de manera que es produeixin els mínims 
perjudicis als beneficiaris.

22.7. L’aprovació de l’acord de concentració parcel-
lària comporta la facultat d’ocupar temporalment fins 
a la recepció de les obres, qualsevol terreny que sigui 
necessari per a dur a terme el projecte d’obres així 
com la d’establir les servituds permanents necessàri-
es per a les infraestructures agràries. Els beneficiaris 
de l’actuació estan obligats a deixar lliures els terrenys 
necessaris per a les obres i instal·lacions annexos.

Article 23. Obres necessàries per a la 
concentració parcel·lària

23.1. Les obres qualificades com a pròpies o necessà-
ries per a la concentració parcel·lària són executades 
amb càrrec al pressupost del departament competent 
en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.

23.2. Es poden establir acords de cofinançament amb 
les administracions locals beneficiàries o amb em-
preses i organismes privats que vulguin participar en 
l’execució. En aquest darrer supòsit, s’ha d’establir el 
corresponent conveni de col·laboració en el qual s’hi 
ha de determina l’import de la participació financera 
privada, la finalitat a la qual s’ha d’aplicar i les con-
trapartides que s’estableixin, que en tot cas no poden 
suposar la cessió de la titularitat de la infraestructura, 
i tenint en compte els principis rectors de la contracta-
ció del sector públic.

Article 24. Obres de millora i consolidació  
de la xarxa de camins rurals

Les obres corresponents a la millora i consolidació de 
la xarxa de camins rurals executades directament o 
amb participació del departament competent en ma-
tèria de desenvolupament rural han d’anar a càrrec del 
pressupost d’aquest departament, ja sigui íntegrament, 
o en la part corresponent a la seva participació. Es po-
den establir acords de finançament amb les adminis-
tracions locals, el sector privat, o amb els beneficiaris 
de les actuacions.

Títol cinquè. Regadius

Article 25. El Pla de Regadius de Catalunya

25.1. El Departament competent en matèria d’agricul-
tura i desenvolupament rural ha d’elaborar el Pla de 
Regadius de Catalunya i n’ha de fer l’aprovació inicial 
i provisional. Aquest instrument ha d’incloure el re-

pertori d’actuacions orientades a la millora i modernit-
zació dels regadius existents, així com la programació 
de nous regadius. En el procediment d’aprovació s’ha 
de donar audiència a les associacions representatives 
dels ens locals de Catalunya.

25.2. El Pla ha de d’identificar els regadius existents 
a Catalunya i fer-ne una caracterització per identifi-
car-ne les necessitats de millora i modernització, i ha 
d’establir línies d’actuació per a la millora dels rega-
dius per assolir estalvi d’aigua utilitzada i estalvi ener-
gètic.

25.3. En un context de creixement de la demanda mun-
dial d’aliments, el Pla ha d’analitzar la potencialitat de 
producció d’aliments en el territori Català, amb la uti-
lització sostenible de l’aigua i dels sòls d’ús agrari, te-
nint en comte els efectes del canvi climàtic. en aquest 
sentit:

a) El Pla ha de establir les estratègies de mitigació i 
d’adaptació als efectes del canvi climàtic en les super-
fícies de regadiu.

b)El Pla ha fer les propostes de noves zones de regadiu 
en el territori català, avaluant-ne els efectes socials, 
econòmics i mediambientals.

25.4. El Pla de Regadius de Catalunya ha de estar con-
dicionat per la planificació hidrològica que elabora 
l’autoritat hidràulica de cadascuna de les Demarcaci-
ons Hidrogràfiques de Catalunya i serà d’aplicació el 
que preveu la legislació en matèria d’avaluació ambi-
ental estratègica de plans i programes.

25.5. Correspon al Govern aprovar definitivament el 
Pla de Regadius de Catalunya i donar-ne compte al 
Parlament.

Article 26. Obres de nous regadius o millora  
de regadius

Les sol·licituds d’execució de les obres l’han de fer les 
comunitats de regants, els sindicats de regs o les soci-
etats, les associacions o les agrupacions d’agricultors 
constituïdes legalment o si manquen aquestes, un o di-
versos interessats, sempre que acreditin la conformitat 
dels propietaris titulars, com a mínim de la meitat de 
la superfície a regar.

Article 27. Règim de les obres

27.1. Les obres d’infraestructura de regadiu que execu-
ti l’Administració de la Generalitat o les seves entitats 
per a beneficiaris determinats s’han d’ajustar, en tot 
cas, a les condicions generals que segueixen:

a) Totes les obres s’han d’executar amb una aportació 
econòmica a càrrec dels beneficiaris, la qual s’ha de 
fer efectiva segons alguna de les modalitats establertes 
per l’apartat segon d’aquest article.

b) L’aportació dels béns i els drets afectats per les obres 
correspon als beneficiaris, que poden gaudir d’aquesta 
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condició als efectes establerts per la legislació d’expro-
piació forçosa.

c) Les obres, un cop executades i rebudes definitiva-
ment, i satisfeta totalment pels beneficiaris la contri-
bució econòmica a càrrec seu, passen a la propietat 
de la comunitat de regants, societat, agrupació o junta 
d’obres beneficiària, que s’ha d’haver constituït abans 
de la contractació de l’execució dels treballs.

27.2. La contribució econòmica dels beneficiaris en el 
cost de les obres que s’han d’executar pot consistir en:

a) Una aportació percentual sobre el pressupost total 
d’execució, que ha de consistir, alternativament o com-
plementàriament, en alguna de les modalitats següents:

Primer. Una aportació dinerària d’acord amb el pres-
supost de l’obra i segons els percentatges que estableix 
l’article 27.

Segon. Una aportació consistent en l’execució de la part 
proporcional de l’obra, en els trams finals de la xarxa 
de distribució segons els percentatges que estableix 
l’article 27, per part dels subjectes sol·licitants que ha-
gin acreditat llur conformitat d’acord amb el que esta-
bleix l’apartat cinquè d’aquest article.

b) El pagament d’una tarifa d’utilització de l’aigua que 
s’ha de satisfer a partir del moment en què l’obra pugui 
entrar en servei.

27.3. El càlcul de la part que s’ha d’executar es fa 
d’acord amb el projecte d’actuació aprovat pel depar-
tament competent en matèria de desenvolupament ru-
ral i consisteix a dividir el projecte en dues parts: la 
part del projecte que han d’executar els beneficiaris en 
un termini de dos anys a comptar del moment en què 
es disposa d’aigua, i la part del projecte que ha d’exe-
cutar l’Administració.

27.4. El departament competent en matèria de desen-
volupament rural ha de supervisar que la part del pro-
jecte executada pels beneficiaris es correspon amb el 
que estableix el projecte corresponent.

27.5. Les persones jurídiques beneficiàries que optin 
per la modalitat aquí fa referència l’apartat 2 a) segon 
d’aquest article han d’aprovar, per acord de llurs òr-
gans de govern, el projecte d’obra corresponent, i tam-
bé el compromís d’execució de la part que els corres-
pon. Les persones físiques beneficiàries que optin per 
aquesta modalitat han de conformar el projecte d’obra 
esmentat i manifestar el compromís d’execució de la 
part que els correspon.

Article 28. Règim de finançament

28.1. L’import de la contribució econòmica dels bene-
ficiaris, sigui quina sigui la modalitat d’aquella, s’ha 
d’acordar per a cada cas i ha de ser:

a) Un mínim del 40% del cost total d’inversió, en el 
cas de millora de regs existents.

b) Un mínim del 30% del cost total d’inversió, en el 
cas de regs de nova implantació o d’ampliació de zo-
nes regables.

c) Un mínim del 30% del cost total d’inversió, en el cas 
d’obres de millora de regadius existents a fi d’obtenir 
un estalvi d’aigua que permeti posar a disposició de 
l’administració hidràulica els romanents hídrics que es 
produeixin, perquè en faci la gestió, si ho considera 
convenient.

d) Un mínim del 30% dels costos totals d’inversió, en 
el cas de millora de regs existents on es dugui a terme 
el procediment de concentració parcel·lària.

28.2. En el pressupost total de les inversions s’han 
d’incloure el cost dels treballs, els estudis i els projec-
tes previs a l’execució de les obres i també el cost d’ad-
quisició dels béns i els drets necessaris i de restitució, 
si escau, de les afeccions produïdes. El valor dels ter-
renys aportats pels beneficiaris s’ha de deduir, a la vis-
ta de la taxació feta per l’Administració, de l’aportació 
econòmica que s’hagi acordat.

28.3. Pel que fa als regs anomenats de suport, d’acord 
amb l’apartat cinquè d’aquest article tant en el cas de 
millora de regs existents o d’ampliació de zones re-
gables com en el cas de regs de nova implantació, la 
contribució econòmica dels beneficiaris queda reduïda 
d’un 50%.

28.4. El cost de les obres de millora de regadius, d’am-
pliació de les zones regables i de regadius de nova im-
plantació que s’abasteixin amb aigües procedents d’es-
tacions depuradores ha d’anar en mínim del 30% a 
càrrec dels beneficiaris, llevat que es tracti de regadius 
de suport, cas en què la participació ha de ser d’un mí-
nim del 15%, i l’import restant a càrrec del departa-
ment competent en matèria de regadius. En aquest cas, 
quan es tracti d’obres d’infraestructura per a la reutilit-
zació d’aigües regenerades per la substitució d’aigües 
superficials o subterrànies captades del medi, l’Admi-
nistració hidràulica pot participar conjuntament amb 
el departament competent en matèria de desenvolupa-
ment rural en el finançament de les despeses.

28.5. S’entén per reg de suport el destinat al regadiu 
que té una dotació màxima per hectàrea i any de 3.500 
metres cúbics d’aigua. Excepcionalment, el Govern 
pot incrementar aquesta dotació en els casos en què 
no hi hagi un canvi substancial dels conreus actuals.

28.6. Excepcionalment el Govern, per causes deguda-
ment justificades derivades de reparacions d’infraes-
tructures de regadiu afectades per catàstrofes naturals, 
pot reduir els percentatges a càrrec dels beneficia-
ris establerts a les lletres a, c i d de l’apartat primer 
d’aquest article, a proposta del departament competent 
en matèria d’agricultura i de desenvolupament rural o 
a proposta conjunta d’aquest i del competent en matè-
ria d’aigües, quan escaigui.
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Article 29. Garanties en la modalitat 
d’aportació percentual

29.1. En la modalitat d’aportació a què es refereix l’ar-
ticle 26.2.a.primer, els beneficiaris resten obligats a 
aportar, abans de la contractació de les obres, la garan-
tia del compliment de llurs obligacions econòmiques a 
llur càrrec, d’acord amb el que estableix la legislació 
aplicable als contractes de l’Administració de la Ge-
neralitat.

29.2. Resten exempts d’aquesta obligació els benefici-
aris que hagin optat per l’aportació a què fa referència 
l’article 27.2.a.segon.

29.3. El Govern, sens perjudici del que estableix 
aquesta article, en circumstàncies excepcionals i de-
gudament justificades, pot acordar altres sistemes per 
a garantir el compliment de les obligacions econòmi-
ques a càrrec dels beneficiaris.

Article 30. Costos financers en la modalitat 
d’aplicació d’una tarifa d’utilització de l’aigua

En la modalitat d’aplicació d’una tarifa d’utilització 
de l’aigua l’import aplicable d’acord amb els percen-
tatges determinats per l’article 28 s’ha d’incrementar 
amb els costos financers de les operacions creditícies 
que l’Administració o les seves entitats hagin d’efec-
tuar, en funció de les anualitats d’aplicació de la tarifa 
que siguin acordades.

Títol sisè. Reordenació de la propietat

Article 31. Concentració parcel·lària

La concentració parcel·lària és un procediment admi-
nistratiu d’ordenació de l’estructura parcel·lària de les 
finques rústiques amb la finalitat d’agrupar-les el mà-
xim possible en mans dels seus propietaris per cons-
tituir explotacions d’estructura i dimensions més efi-
cients.

Article 32. Procediment

32.1. El procediment ordinari s’estructura en les se-
güents fases:

a) Estudis preliminars. Son tots aquells treballs que 
permeten determinar la viabilitat, des del punt de vista 
de la dispersió parcel·lària i de la sostenibilitat dels sòls 
d’ús agrari, d’una possible concentració parcel·lària en 
un territori determinat.

b) Inici. Per acord del Govern que en declara la seva 
utilitat pública i urgent execució i en delimita el seu 
perímetre.

c) Bases Provisionals. Determinen a efectes de la con-
centració parcel·lària, les finques incloses dins el seu 
perímetre i el seu règim de propietat de forma provi-
sional. Aquest document s’ha de notificar individu-

alment als interessats, podent aquests presentar al·le-
gacions.

d) Bases Definitives. Estableixen de forma definitiva 
i a efectes de la concentració parcel·lària, la forma i 
superfície de les finques incloses dins el perímetre de 
la concentració i el seu règim de propietat. Contra la 
resolució de la seva aprovació, que s’ha de notificar in-
dividualment als interessats, es pot interposar recurs 
d’alçada.

e) Projecte de concentració. Proposa una nova reorde-
nació de les finques i la propietat.

Aquest document s’ha de notificar individualment als 
interessats, podent aquests presentar al·legacions.

f) Acord. Estableix la nova reordenació de les finques 
i la propietat. Contra aquest document, que s’ha de no-
tificar individualment als interessats, es pot interposar 
recurs d’alçada.

g) Acta de Reorganització de la Propietat. Trasllada 
el resultat de l’Acord als nous títols de propietat resul-
tants del procediment de concentració parcel·lària que 
són lliurats als propietaris un cop protocol·litzats per 
notari i inscrits al Registre de la Propietat.

32.2. Procediment abreujat.

El procediment abreujat integra en un mateix document 
les fases de Bases Provisionals i Projecte d’una banda i 
les fases de Bases Definitives i Acord per l’altra.

Article 33. Modalitats d’inici  
de la concentració parcel·lària

32.1. El procediment es pot iniciar d’ofici en aquelles 
zones en què l’administració destina recursos públics 
per a la implantació d’un nou regadiu o per la moder-
nització d’un ja existent, sempre que raons de caràcter 
tècnic i econòmic ho aconsellin.

33.2. També es pot posar en marxa el procediment a 
petició dels beneficiaris de la zona quan es compleixin 
algun dels següents requisits:

a) Que ho sol·liciti la majoria dels propietaris de la zo-
na on es pretén realitzar la concentració parcel·lària.

b) Que ho sol·liciti un nombre de propietaris sempre 
que aglutinin més de les tres quartes parts de la super-
fície a concentrar.

c) Que ho sol·liciti la majoria dels titulars d’explotaci-
ons agràries de la zona que es pretén concentrar, sem-
pre que comptin amb la conformitat dels propietaris 
de les finques que exploten i que aglutinin més de la 
meitat de la superfície a concentrar.

Article 34. Desenvolupament reglamentari

Per noma de caràcter reglamentari, s’ha d’establir el 
procediment que desenvolupi els articles 31 i 32, que 
ha de garantir la participació dels ens locals afectats.
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Article 35. Unitats mínimes de conreu

Un cop finalitzada la concentració parcel·lària, el De-
partament competent en matèria d’agricultura ha d’ana-
litzar si la nova estructura parcel·lària resultant de la 
mateixa pot comportar una modificació a l’alça en les 
unitats mínimes de conreu establertes al municipi i 
si aquest fos el cas, ha de proposar al Govern la seva 
adaptació, prèvia audiència als ens locals afectats.

Article 36. Establiment de servituds i usos 
sobrants de la massa comuna

36.1. En el cas de concentracions parcel·làries que es 
realitzen amb la finalitat de reordenar les finques rús-
tiques i la seva propietat abans de la instauració d’un 
nou regadiu o la modernització d’un ja existent, els 
treballs de la concentració parcel·lària poden establir 
servituds d’aqüeducte per al pas de drenatges soterrats 
i de les canonades necessàries per a la transformació o 
millora de la zona, amb el corresponent dret de pas del 
personal i mitjans necessaris, tant per a la col·locació 
com per a les reparacions i manteniment futur.

36.2. L’establiment d’aquestes servituds no dóna dret a 
indemnització, sens perjudici de l’obligació de recaba-
lar al propietari pels danys que es produeixin als con-
reus per l’ús d’aquestes servituds per part de la corres-
ponent comunitat de regants.

36.3. Les terres sobrants resultants de la massa comu-
na poden ser destinades a finalitats que beneficiïn el 
conjunt dels agricultors de la zona i a finalitats de ca-
ràcter ambiental.

36.4. L’adjudicació o cessió de les terres sobrants pot 
recaure en la Generalitat de Catalunya, en les entitats 
municipals corresponents, comunitats de regants, asso-
ciacions de propietaris constituïdes a l’efecte o qualse-
vol altra entitat que a judici del Departament competent 
en matèria d’agricultura i de desenvolupament rural re-
uneixi les condicions per a la seva òptima gestió, do-
nant preferència als que realitzin la seva activitat dins el 
perímetre de la zona de concentració parcel·lària.

Article 37. Convenis de col·laboració  
i finançament

El departament competent en matèria d’agricultura i 
de desenvolupament rural pot establir convenis de col-
laboració amb altres Administracions o entitats amb la 
finalitat de col·laborar conjuntament en la preparació i 
execució dels treballs administratius de reorganització 
de la propietat i en la elaboració dels estudis i projec-
tes que fossin necessaris, o en el seu finançament.

Article 38. Concentracions parcel·làries 
privades

38.1. Les concentracions de caràcter privat que es pre-
sentin a l’Administració han de contenir una memò-
ria tècnica. Aquesta memòria ha de reflectir la situació 

actual de les parcel·les que es vol concentrar i la pro-
posta de reorganització de la propietat, així com el do-
cument de compensació on els interessats mostraran la 
seva conformitat expressa a les diferències, entre els 
valors assignats a les aportacions i a les adjudicacions 
que s’hagin fet a cada propietari i la forma adoptada 
per la seva compensació, que pot ser una quantia eco-
nòmica convinguda o amb part de la superfície de les 
parcel·les aportades o altres admesa en dret.

38.2. En les operacions que es realitzin a l’empara de 
la concentració privada, incloent també el seu resultat 
final, no regeixen les normes sobre les unitats míni-
mes de conreu.

38.3. L’Administració ha de donar suport administra-
tiu a les iniciatives particulars orientades a l’agrupació 
de les seves explotacions mitjançant l’assessorament 
tècnic i jurídic, la redacció de memòries tècniques, 
projectes de concentració parcel·lària, la posada en 
marxa del procediment corresponent i la redacció dels 
nous títols de propietat.

Títol setè. Agricultura periurbana

Article 39. Zona d’agricultura periurbana

39.1. L’agricultura periurbana és aquella agricultura 
que es localitza al voltant de les ciutats i les àrees me-
tropolitanes, que pateix pressió urbanística per canvis 
d’usos i per les infraestructures urbanes, generant pe-
tites parcel·les de sòl d’us agrícola molt fragmentades, 
identificada en el Pla territorial Agrari a què fa refe-
rència l’article 5.

39.2. A les zones d’agricultura periurbana, el departa-
ment competent en matèria d’agricultura i desenvolu-
pament rural programarà mesures de foment de l’acti-
vitat agrària i desenvolupament rural, per garantir que 
la viabilitat de les explotacions no es vegi compromesa 
fruit de la seva ubicació en zona d’agricultura periur-
bana.

Article 40. Els parcs agraris

40.1. Parc agrari es un espai d’interès agrari, situat 
dins d’una zona d’agricultura periurbana amb certa 
entitat i amb voluntat de gestió integrada.

40.2. En el marc d’aquesta Llei, els parcs agraris es 
configuren com a instruments de gestió de determi-
nats espais agraris que, per les seves particularitats o 
ubicació, així ho requereixin, i que es poden constituir 
d’acord amb les condicions següents:

a) La competència per a crear-los i organitzar-los cor-
respon a l’ajuntament o ajuntaments dels municipis 
on estiguin emplaçades les superfícies que s’hi hagin 
d’incloure.

b) Obtenció de la majoria favorable d’almenys un 60% 
dels titulars de les explotacions agràries que suposin 
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almenys un 75% de l’àrea sobre la qual es vulgui cons-
tituir el parc.

c) Informe vinculant del Departament competent en 
matèria d’agricultura i desenvolupament rural.

40.3. L’administració local competent promourà la 
creació del òrgan de gestió del parc agrari i l’elabora-
ció d’un pla de gestió i d’un especial d’acord amb allò 
que prevegi la normativa vigent en matèria d’urbanis-
me. En aquet òrgan de gestió hauran d’estar represen-
tades les organitzacions agràries més representatives 
a Catalunya i les entitats representatives del món co-
operatiu.

Títol vuitè. Finques agrícoles subexplotades

Article 41. Finalitat

Les finques agrícoles que es declarin subexplotades 
tenen com a finalitat l’augment de la producció agrària 
a Catalunya, i garantir la continuïtat de l’ocupació del 
territori a través de l’activitat agrària i activitat econò-
mica associada.

Article 42. Concepte de finca agrícola 
subexplotada

42.1. Als efectes de la present Llei, es consideren com 
a subexplotada aquella finca agrícola que no arribi a 
assolir almenys el 50% dels rendiments físics mitjans 
de les explotacions de la comarca on estigui ubicada 
sempre que sigui per causes imputables als seus propi-
etaris o usufructuaris.

Els rendiments s’han de quantificar d’acord amb les 
estadístiques oficials elaborades i publicades pel De-
partament competent en matèria d’agricultura i desen-
volupament rural.

42.2. Igualment es considera com a finca agrícola sub-
explotada aquella en que es donin una o més d’una de 
les circumstàncies següents:

a) Sòls en procés d’erosió, salinització i/o compactació 
i sense aplicació de mesures correctores.

b) Sòls on les males pràctiques agràries o usos incon-
venients posin en perill collites, l’aprofitament de les 
parcel·les confrontants o el medi natural.

c) Sòls d’ús agrari que romanguin sense activitat agrà-
ria durant tres anys consecutius, llevat que agronòmi-
cament o mediambientalment es possibiliti o concor-
rin altres causes justificades.

42.3. Són considerades així mateix com a subexplo-
tades les finques agrícoles abandonades. Als efectes 
d’aquesta Llei, s’entenen com abandonades aquelles 
finques agrícoles en les quals no s’hi hagin practicat 
activitats d’explotació o conservació en un període 
d’almenys cinc anys sense causa justificada.

42.4. En els espais declarats com a espais naturals pro-
tegits les finques que es destinin a usos ambientals, 
poden no ser declarades com a finques subexplotades, 
encara que compleixin les condicions assenyalades en 
els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article.

Article 43. Declaració de finca agrícola 
subexplotada

43.1. Poden instar la declaració de finca agrícola sub-
explotada les persones físiques que siguin agricultors 
professionals i les persones jurídiques que tinguin com 
objecte social l’explotació agrària de la terra, mitjan-
çant escrit dirigit al departament competent en matè-
ria d’agricultura i desenvolupament rural, en el qual 
es descriguin les circumstàncies de la finca i s’acom-
panyi d’una declaració de voluntat de fer-se càrrec de 
la seva explotació així com un pla d’explotació de la 
finca.

43.2. La declaració de finca subexplotada es produ-
eix mitjançant resolució dictada pel director general 
competent en matèria de desenvolupament rural amb 
fonament en un informe tècnic emès pels serveis del 
mateix departament. Abans de dictar la resolució de 
declaració de finca subexplotada, s’ha de donar au-
diència al titular o titulars de la finca afectada i s’ha 
d’obrir un període d’informació pública de l’expedient 
per un termini de vint dies. Contra la resolució que 
declari la finca subexplotada es pot interposar recurs 
d’alçada davant el conseller competent en matèria 
d’agricultura i desenvolupament rural.

43.3. Des l’inici del procediment de la declaració de 
finca subexplotada el departament competent en ma-
tèria d’agricultura i desenvolupament rural, promourà 
l’acord voluntari entre el/la propietari o propietària de 
la finca i la persona o entitat que hagi sol·licitat l’inici 
del procediment, per tal que es posin d’acord per l’ex-
plotació de les finques objecte de l’expedient.

Article 44. Efectes de la declaració

44.1. Quan es declari una finca com a subexplotada, 
el departament competent en matèria d’agricultura i 
desenvolupament rural apercebrà al titular de la finca 
subexplotada de les conseqüències del manteniment 
d’aquesta situació.

44.2. El departament competent en matèria d’agricul-
tura i desenvolupament rural ha de realitzar un segui-
ment de la utilització de les finques declarades com a 
subexplotades.

44.3. Transcorreguts 3 mesos des de la declaració de 
finca subexplotada, si es mantenen les circumstànci-
es que van motivar la declaració, es considera incom-
plerta la funció social de l’ús de la terra, per la seva 
infrautilització, i pot comportar l’establiment d’un ar-
rendament forçós de la finca, a través del corresponent 
procediment d’expropiació forçosa.
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44.4. Poden ser beneficiaris de l’expropiació les per-
sones físiques que siguin agricultors professionals i 
les persones jurídiques que tinguin com objecte social 
l’explotació agrària de la terra.

44.5. És Administració expropiant la Generalitat de 
Catalunya, per mitjà del departament competent en 
matèria d’agricultura i desenvolupament rural.

44.6. El procediment s’ha d’ajustar al que estableix le-
gislació en matèria d’expropiació forçosa.

44.7. La valoració de la renda anual s’ha d’ajustar al 
que estableixi la legislació aplicable en matèria de rè-
gim de sòl i de valoracions.

44.8. L’arrendament forçós que s’estableixi es regeix 
per la legislació catalana en matèria d’arrendaments 
rústics.

44.9. La durada de l’arrendament és com a màxim de 
10 anys.

Article 45. Mecanismes d’intermediació

El departament competent en matèria d’agricultura i 
desenvolupament rural pot crear mecanismes d’inter-
mediació per tal d’afavorir la continuïtat de l’activitat 
agrària en aquelles finques que deixin de ser explota-
des pel seu titular. En aquest sentit, s’impulsaran fór-
mules de cessió d’ús que salvaguardin el dret de propi-
etat i que permetin l’obtenció de rendes.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen els paràgrafs primer i tercer de l’article 
22 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Cata-
lunya.

2. Es deroguen els articles del 45 al 51 del Text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Es deroga la disposició transitòria quarta del Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Es deroga la disposició final primera Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Disposició transitòria

1. El règim d’aportacions fixat en l’article 27 d’aques-
ta Llei per a les obres de nova implantació d’infraes-
tructura de regatge, de millora de regadius existents 
o d’ampliació de zones regables, és també aplicable a 
les actuacions a realitzar en les zones que, abans de 
l’entrada en vigor de la Llei 5/1990, de 9 de març, d’in-
fraestructures hidràuliques de Catalunya, han estat de-
clarades d’interès nacional, d’acord amb la legislació 
vigent en matèria de promoció de regadius, sens per-

judici de les aportacions econòmiques que, en virtut 
d’aquella declaració, puguin fer altres administracions 
públiques.

2. Les obres iniciades abans de l’entrada en vigor de la 
Llei 5/1990, de 9 de març, d’infraestructures hidràu-
liques de Catalunya, mantenen en el decurs de la se-
va execució i ulterior explotació, si escau, el mateix 
règim d’aportacions econòmiques que tenen aprovat.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els be-
neficiaris poden demanar al departament competent 
en matèria de regadius que els sigui aplicat el règim 
d’aportacions econòmiques establert en els articles del 
25 al 28 d’aquesta Llei.

3. La reducció establerta en l’apartat 3 de l’article 27 
és aplicable a totes les actuacions iniciades després de 
l’entrada en vigor de la Llei 5/1990, de 9 de març, d’in-
fraestructures hidràuliques de Catalunya.

4. El sistema de contribució econòmica del cost de les 
obres de regadiu a executar d’acord amb l’establer en 
l’article 26.2.a.segon, es podrà aplicar a les obres que 
estiguin en execució en el moment d’entrada en vigor 
de l’actual llei sempre que sigui viable tècnicament i 
econòmicament.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

1. S’afegeix una nova lletra a l’article 3.1 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, amb la 
redacció següent:

«d) els erms aptes per al conreu agrícola»

2. Es modifica l’article 26.1 de la Llei 6/1988 de 30 de 
març, forestal de Catalunya amb la redacció següent:

«26.1. L’Administració forestal ha desenvolupar i fo-
mentar la reforestació i la regeneració dels terrenys fo-
restals.»

3. Es modifica l’article 22.4 de la Llei 6/1988, de 30 de 
març, forestal de Catalunya que queda redactat de la 
manera següent:

«22.4. Els instruments urbanístics i les revisions o mo-
dificacions d’aquest requereixen, abans de llur aprova-
ció provisional, un informe preceptiu de l’Administra-
ció forestal pel que fa a la delimitació, la qualificació i 
la regulació normativa dels terrenys forestals.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 
1/2008, de 20 de febrer de contractes de conreu

1. S’afegeix una lletra, la d, al punt 1 de l’article 33 de 
la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de con-
reu, amb el text següent:

«d) La inclusió d’una parcel·la en el perímetre d’una 
zona de concentració parcel·lària comporta l’extinció, 
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mentre duri el procediment corresponent, dels drets de 
retracte, tempteig, permuta forçosa i altres drets d’ad-
quisició preferent reconeguts per les lleis per tal d’evi-
tar els enclavaments o la dispersió parcel·lària, tret que 
la demanda hagi estat interposada abans de l’esmenta-
da inclusió.»

2. Es modifica l’article 27 de la Llei 1/2008, de 20 de 
febrer, de contractes de conreu, que resta redactat de 
la manera següent:

«Pèrdua, expropiació o substitució per concentració 
parcel·lària de la finca.

1. Si la finca es perd o és expropiada en part, l’arren-
datari o arrendatària pot optar per l’extinció total del 
contracte d’arrendament o bé per deixar-lo subsistent 
en la part que resti de la finca, amb la reducció propor-
cional de la renda.

2. Si la finca resulta modificada o substituïda com a 
conseqüència d’un procés de concentració parcel·lària, 
els arrendataris o arrendatàries, parcers o parceres 
i masovers o masoveres tenen dret a la rescissió de 
llurs contractes sense pagar indemnització, si no estan 
d’acord amb la finca de reemplaçament adjudicada en 
substitució de la finca objecte del seu contracte d’ar-
rendament. Aquest dret és exercitable abans de la pre-
sa de possessió de la finca de reemplaçament en qües-
tió. Un cop feta la pressa de possessió, els arrendataris 
o arrendatàries, parcers o parceres i masovers o maso-
veres tenen un nou termini d’un mes per a la rescissió 
de llurs contractes sense pagar indemnització.»

Es modifica l’article 17 de la Llei 1/2008, de 20 de fe-
brer, de contractes de conreu, que resta redactat de la 
manera següent:

3. Es modifica l’article 17 de la Llei 1/2008, de 20 de 
febrer, de contractes de conreu, que resta redactat de 
la manera següent:

«La durada dels arrendaments serà la que pactin les 
parts, en cas de no existir aquest pacte els arrenda-
ments tindran una durada de cinc anys»

4. Es modifica l’article 18 de la Llei 1/2008, de 20 de 
febrer, de contractes de conreu, que resta redactat de 
la manera següent:

«Si la durada del arrendament és de menys de cinc 
anys, el contracte d’arrendament, s’entén prorrogat 
pel mateix termini que s’havia pactat; en cas contra-
ri, el contracte d’arrendament s’entén prorrogat de cinc 
anys, sempre que una de les parts no avisi l’altra de la 
seva voluntat de donar-lo per extingit almenys un any 
abans del venciment.»

Disposició final tercera. Obres de regadius

Els preceptes relatius a obres de regadius, substituei-
xen, com a dret aplicable a Catalunya, en relació amb 
les obres de regadius que l’Administració de la Gene-

ralitat promou, finança o executa, els de la Llei de 7 de 
juliol de 1911, que regulen el procediment d’execució 
de construccions hidràuliques per a regs.

Antecedents del Projecte de llei

1. Memòria general de l’Avantprojecte de llei, de 
09.09.2014

– Justificació de la necessitat de la disposició i adequa-
ció d’aquesta als fins que es persegueixen

– Marc normatiu

– Relació de disposicions afectades pel projecte de 
disposició i taula de vigències i derogacions resultants

– Competència de la Generalitat sobre la matèria

– Relació motivada de les persones i les entitats a les 
quals s’ha d’atorgar tràmit d’audiència

– Procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a in-
formació pública.

2. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades, de 09.09.2014

– Informe d’impacte pressupostari
– Informe d’impacte econòmic i social
– Informe d’impacte normatiu
– Informe d’impacte de gènere.

3. Informe de valoració de l’Avantprojecte de llei per 
part del Servei d’Organització, de 4.09.2014

4. Sol·licitud d’informe a l’Institut Català de les Dones, 
de 04.03.2014

5. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídi-
ca del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, de 09.09.2014

6. Escrit de tramesa de l’informe d’impacte de gè-
nere de l’Institut Català de les Dones, emès en data 
16.10.2014

7. Valoració de l’Informe de l’Institut Català de les 
Dones, de 25.09.2014

8. Informe emès pel Departament d’Economia i Co-
neixement, de 29.09.2014

9. Certificat del secretari del Govern, conforme es 
pot continuar la tramitació de l’Avantprojecte de llei, 
d’1.10.2014

10. Edicte d’informació pública de l’Avantprojecte de 
llei, d’1.10.2014

11. Text de l’Avantprojecte de llei sotmès a tràmit d’au-
diència i informació pública

12. Pàgina web del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’exposició 
de l’Avantprojecte de llei
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13. Escrits a les organitzacions i associacions repre-
sentatives del sector en tràmit d’audiència, d’1.10.2014

14. Al·legacions presentades a l’Avantprojecte de llei

15. Al·legacions presentades per la Federació de Muni-
cipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Ca-
talunya, de 23.10.2014

16. Informe del Consell de Protecció de la Natura, a 
l’Avantprojecte de llei, de 17.12.2014

17. Nota valorativa de les al·legacions presentades a 
l’Avantprojecte de llei, de 18.12.2014

18. Nota valorativa a les esmenes presentades per la 
Federació i Associació de Municipis de Catalunya a 
l’Avantprojecte de llei, de 13.01.205

19. Informe d’impacte pressupostari, de 15.01.2015

20. Nota complementària sobre les observacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i del Departa-
ment d’Economia i Coneixement a l’Avantprojecte de 
llei, de 20.01.2015

21. Text de l’Avantprojecte de llei aprovat pel Consell 
Tècnic, previ al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, de 20.01.2015

22. Certificat del secretari del Govern, conforme ha 
quedat vista, prèviament a la sol·licitud de dictamen al 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
l’Avantprojecte de llei, de 21.01.2015

23. Escrit de sol·licitud de dictamen al Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, de 21.01.2015

24. Escrit de resposta a l’Informe del Consell de Pro-
tecció de la Natura, de 23.01.2015

25. Dictamen 03.2015 emès pel Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, de 16.02.2015

26. Certificat favorable de la secretària de la Comissió 
de Govern Local de Catalunya, de 24.02.2015

27. Valoració del Dictamen del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, de 06.03.2015

28. Nota valorativa a les al·legacions formulades per 
l’Associació de Municipis de Catalunya i la Federació 
de Municipis de Catalunya a l’Avantprojecte de llei en 
l’àmbit de la Comissió de Govern Local, de 6.03.2015

29. Informe jurídic definitiu de l’Assessoria Jurídica 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, de 06.03.2015

30. Actualització de la Memòria d’avaluació d’impacte 
de les mesures proposades, de 10.03.2015

31. Text de l’Avantprojecte de llei aprovat pel Consell 
Tècnic, de 10.03.2015

32. Certificat del secretari del Govern, conforme ha 
quedat vista, per tal de ser elevada al Govern l’Avant-
projecte de llei, d’11.03.2015 

33. Text del Projecte de llei aprovat pel Govern, de 
17.03.2015

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 202-00052/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CBFI, 17.03.2015

GP ERC

Proposta de compareixença de Marina Subirats, de 
Feministes de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
352-03084/10)

Proposta de compareixença de Tània Verge, professo-
ra de ciència política i agent d’igualtat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03085/10)

Proposta de compareixença de Montse Pineda, de 
Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03086/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03087/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Agi-
ma People Opina amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03088/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Fòrum Dona i Esport amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03089/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
TEDxBarcelonaWomen amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03090/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà-
ritas amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes (tram. 352-03091/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
l’associació El Safareig amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03092/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’associació Dones amb Empenta amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03093/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Marxa Mundial de les Dones - Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 352-03094/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Genera amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03095/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03096/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Drac Màgic amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 352-03097/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Tamaia amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 352-03098/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 352-03099/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 352-03100/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 352-03101/10))

GP C’s

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Àrea de Mediació del Consell de Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03102/10)

GP SOC

Proposta de compareixença d’Elena Sintes, doctora en 
sociologia i experta en educació i usos del temps, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03103/10)

Proposta de compareixença de Jordi Ojeda, enginyer 
industrial i especialista en flexibilitat horària i calen-
dari laboral, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 352-03104/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup Set amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 352-03105/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Famílies i Dones del Medi Rural amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03106/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes (tram. 352-03107/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
352-03108/10)

GP ICV-EUiA

Proposta de compareixença de Teresa Torns i Martín, 
doctora en sociologia i membre del Centre d’Estudis 
Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03109/10)

Proposta de compareixença de Sara Moreno Colom, 
doctora en sociologia i professora de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03110/10)

Proposta de compareixença de Mercè Otero Vidal, 
catedràtica de llatí, professora jubilada i experta en 
temes de coeducació, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03111/10)

Proposta de compareixença d’Encarna Bodelón Gon-
zález, doctora en dret i directora del grup d’investigació 
Antígona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 352-03112/10)

Proposta de compareixença de María de la Fuente 
Vázquez, doctora en ciència política, col·laboradora de 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i directora de l’Observa-
tori IQ, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 352-03113/10)

Proposta de compareixença Tània Verge Mestre, pro-
fessora de ciència política a la Universitat Pompeu 
Fabra i experta en participació política i gènere, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03114/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de Fe-
ministes de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03115/10)

GP CiU

Proposta de compareixença d’Anna Berga, presiden-
ta de la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupa-
ment de les polítiques de dones en l’àmbit de l’educa-
ció superior i recerca del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 352-03116/10)

Proposta de compareixença de Carme Sanmartí, doc-
tora en història i llicenciada en filosofia i lletres, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03117/10)

Proposta de compareixença de Sara Moreno, doctora 
en sociologia especialitzada en gènere, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 352-03118/10)

Proposta de compareixença de la directora general de 
Serveis Consultius i Coordinació Jurídica amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 352-03119/10)

Proposta de compareixença d’Amparo Tomé, profes-
sora i investigadora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 352-03120/10)

Proposta de compareixença de Maria Àngels Cabré, 
directora de l’Observatori Cultural de Gènere, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03121/10)

Proposta de compareixença d’Ester Giménez-Salinas, 
catedràtica de dret penal i criminologia d’ESADE, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 352-03122/10)

Proposta de compareixença d’Esther Sánchez, doctora 
en dret i professora de dret del treball i de la Segure-
tat Social d’ESADE, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03123/10)

Proposta de compareixença de Sara Berbel, doctora en 
psicologia, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 352-03124/10)

Proposta de compareixença de Carme Valls, metges-
sa i vicepresidenta del Centre d’Anàlisi i Programes 
Sanitaris, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 352-03125/10)

Proposta de compareixença de la directora general de 
Cooperació al Desenvolupament amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03126/10)

Proposta de compareixença de Teresa Martínez, dele-
gada a Catalunya de l’European Association of Single-
Sex Education (EASSE), amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
352-03127/10)

Proposta de compareixença de Mercè Claramunt, pre-
sidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
352-03128/10)

Proposta de compareixença de Carolina Barber, presi-
denta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes (tram. 352-03129/10)

Proposta de compareixença de Carme Figueras, con-
sellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03130/10)

Proposta de compareixença d’Anna Mercadé, direc-
tora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de 
la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03131/10)

Proposta de compareixença de Josefina Rubio, presi-
denta de la Fundació Surt, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
352-03132/10)

Proposta de compareixença de Núria Ramon, presi-
denta del Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes (tram. 352-03133/10)

Proposta de compareixença de Maria Rovira, presi-
denta de Dones d’Unió de Pagesos, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03134/10)

GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, GP ICV-EUiA, 
GP C’s i Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 352-03135/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03136/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03137/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
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relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03138/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de les Dones amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03139/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 352-03140/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Fundació Surt amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03141/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’En-
titats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03142/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03143/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Emprenedores amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03144/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Dones d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
352-03145/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 352-03146/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03147/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03148/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Secretariat Gitano amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03149/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Dones No Estàndard amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03150/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Do-
nes Juristes amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 352-03151/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03152/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03153/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Dones del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 352-03154/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat 
de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 352-03155/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Xarxa de Dones per la Salut amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03156/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i 
Balears amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 352-03157/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 352-03158/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03159/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 352-03160/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03161/10)

Proposta de compareixença d’una representació de do-
nes del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Trans-
gèneres, Bisexuals i Intersexuals amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03162/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Homes Igualitaris amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03163/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori Cultural de Gènere amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03164/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03165/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Maria Aurèlia Capmany amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03166/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Provincial de Dones en Igualtat de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes (tram. 352-03167/10)

GP PPC

Proposta de compareixença de Maria Sanahuja, ma-
gistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03168/10)

Proposta de compareixença de Núria Chinchilla, pro-
fessora i directora del Centre Internacional Treball i 
Família de l’IESE Business School, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03169/10)

Proposta de compareixença de Teresa Freixes San-
juán, catedràtica de dret constitucional de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03170/10)

Proposta de compareixença de Joaquima Alemany 
Roca, presidenta de l’entitat Network of Liberal Wo-
men, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 352-03171/10)

Proposta de compareixença de Núria Gómez Granés, 
experta feminista, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 352-
03172/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 352-03173/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la plataforma Temps de Dones amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 352-03174/10)

Grup Mixt

Proposta de compareixença de Georgina Monge, ex-
perta en plans i polítiques d’igualtat, amb relació a la 

Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03175/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió de Benestar, Família i Immigració, 

19.03.2015, DSPC-C 664

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Marina Subirats, o d’una repre-
sentació de Feministes de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01264/10)

Compareixença de Tània Verge Mestre, professora 
de ciència política i agent d’igualtat de la Universitat 
Pompeu Fabra i experta en participació política i gène-
re, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes (tram. 353-01265/10)

Compareixença de Sara Moreno Colom, doctora en 
sociologia, especialitzada en gènere, i professora de la 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 353-01267/10)

Compareixença d’Anna Berga, presidenta de la Co-
missió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari 
de Catalunya, o d’una representació d’aquesta entitat, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 353-01268/10)

Compareixença de Maria Àngels Cabré, directora de 
l’Observatori Cultural de Gènere, o d’una represen-
tació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01269/10)

Compareixença de Mercè Claramunt, presidenta de 
Dones Juristes, o d’una representació d’aquesta entitat, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 353-01270/10)

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, conselle-
ra del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, o d’una 
representació d’aquesta entitat, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 353-01271/10)

Compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Ob-
servatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, o d’una representació d’aquesta 
entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 353-01272/10)

Compareixença de Josefina Rubio, presidenta de la 
Fundació Surt, o d’una representació d’aquesta entitat, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 353-01273/10)
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Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya, o d’una re-
presentació d’aquesta entitat, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 353-01274/10)

Compareixença de Maria Rovira, presidenta de Dones 
d’Unió de Pagesos, o d’una representació d’aquesta en-
titat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes (tram. 353-01275/10)

Compareixença de Carolina Barber, presidenta de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, o 
d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01276/10)

Compareixença de Montse Pineda, de Creación Positi-
va, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes (tram. 353-01277/10)

Compareixença de María de la Fuente Vázquez, doc-
tora en ciència política, col·laboradora de l’Institut de 
Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i directora de l’Observatori IQ, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 353-01278/10)

Compareixença d’una representació de l’Àrea de Me-
diació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes (tram. 353-01279/10)

Compareixença d’Elena Sintes, doctora en sociologia i 
experta en educació i usos del temps, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01280/10)

Compareixença de Jordi Ojeda, enginyer industrial i 
especialista en flexibilitat horària i calendari laboral, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 353-01281/10)

Compareixença d’una representació del Grup Set amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 353-01282/10)

Compareixença de Teresa Torns i Martín, doctora en 
sociologia i membre del Centre d’Estudis Sociològics 
sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
353-01284/10)

Compareixença de Mercè Otero Vidal, catedràtica de 
llatí i experta en temes de coeducació, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01285/10)

Compareixença d’Encarna Bodelón González, docto-
ra en dret i directora del grup d’investigació Antígona, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 353-01286/10)

Compareixença de Carme Sanmartí, doctora en histò-
ria, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes (tram. 353-01287/10)

Compareixença d’una representació de Dones Direc-
tives i Professionals de l’Acció Social amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01288/10)

Compareixença d’una representació de la Secretaria 
de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 353-01289/10)

Compareixença d’una representació de la Secretaria 
d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
353-01290/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01291/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01292/10)

Compareixença d’una representació del Consell Naci-
onal de les Dones amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01293/10)

Compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 353-01294/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Emprenedores amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01295/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
Unitària contra les Violències de Gènere amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 353-01296/10)

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01297/10)

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Migració, Gènere i Desenvolupament amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01298/10)

Compareixença d’una representació del Secretariat 
Gitano amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 353-01299/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Dones No Estàndard amb relació a la Proposició de 
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llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01300/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Dones del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 353-01301/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 353-01302/10)

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Dones per la Salut amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01303/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre do-
nes i homes (tram. 353-01304/10)

Compareixença d’una representació de la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01305/10)

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 353-01306/10)

Compareixença d’una representació de dones del Con-
sell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans-
gèneres i Intersexuals amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01307/10)

Compareixença d’una representació de l’associació 
Homes Igualitaris amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01308/10)

Compareixença d’una representació de l’associació Col-
lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 353-01309/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Maria Aurèlia Capmany amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
353-01310/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 353-01311/10)

Compareixença de Maria Sanahuja, magistrada de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 353-01312/10)

Compareixença de Núria Chinchilla, professora i di-
rectora del Centre Internacional Treball i Família de 

l’IESE Business School, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
353-01313/10)

Compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, catedràtica 
de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 353-01314/10)

Compareixença de Joaquima Alemany Roca, pre-
sidenta de l’entitat Network of Liberal Women, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 353-01315/10)

Compareixença de Núria Gómez Granés, experta fe-
minista, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 353-01316/10)

Compareixença d’una representació de la platafor-
ma Temps de Dones amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 353-
01317/10)

Aportacions per escrit d’organitzacions i grups 
socials acordades

Aportació escrita de Sara Berbel, doctora en psicolo-
gia social per la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 343-00076/10)

Aportació escrita d’Agima People Opina, amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 343-00077/10)

Aportació escrita del Fòrum Dona i Esport amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre do-
nes i homes (tram. 343-00078/10)

Aportació escrita de TEDxBarcelonaWomen amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 343-00079/10)

Aportació escrita de Càritas amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 343-00080/10)

Aportació escrita de l’associació El Safareig amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre do-
nes i homes (tram. 343-00081/10)

Aportació escrita de l’associació Dones amb Empenta 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 343-00082/10)

Aportació escrita de la Marxa Mundial de les Dones - 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 343-00083/10)

Aportació escrita de l’Associació Genera amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 343-00084/10)
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Aportació escrita de la Fundació Ires amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 343-00085/10)

Aportació escrita de Drac Màgic amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 343-00086/10)

Aportació escrita de Tamaia amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 343-00087/10)

Aportació escrita de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
343-00088/10)

Aportació escrita del Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00089/10)

Aportació escrita de l’Institut de Ciències Polítiques 
i Socials amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 343-00090/10)

Aportació escrita de la directora general de Serveis 
Consultius i Coordinació Jurídica amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 343-00091/10)

Aportació escrita d’Amparo Tomé, professora i inves-
tigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes (tram. 343-00092/10)

Aportació escrita d’Ester Giménez-Salinas, catedràti-
ca de dret penal i criminologia d’ESADE, amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 343-00093/10)

Aportació escrita d’Esther Sánchez, doctora en dret i 
professora de dret del treball i de la Seguretat Social 
d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei d’igual-
tat efectiva entre dones i homes (tram. 343-00094/10)

Aportació escrita de Carme Valls, vicepresidenta del 
Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 343-00095/10)

Aportació escrita de la directora general de Coopera-
ció al Desenvolupament amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 
343-00096/10)

Aportació escrita de Teresa Martínez, delegada a Ca-
talunya de l’European Association of Single-Sex Edu-
cation (EASSE), amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00097/10)

Aportació escrita de Pimec amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 343-00098/10)

Aportació escrita de Foment del Treball Nacional amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 343-00099/10)

Aportació escrita de M. Assumpta Baig i Torras, mes-
tra i exsenadora, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00100/10)

Aportació escrita de Maribel Cárdenas, experta en gè-
nere i professora d’estudis de postgrau, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes (tram. 343-00101/10)

Aportació escrita de Pilar Díaz López, presidenta de 
l’Associació d’Amputats Sant Jordi i adjunta a la presi-
dència de la Confederació Espanyola de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 343-00102/10)

Aportació escrita de Mònica Lafuente de la Torre, ex-
perta en món rural i exdiputada, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 343-00103/10)

Aportació escrita de Lluïsa Moret, experta en món lo-
cal i gènere i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 343-00104/10)

Aportació escrita de Lourdes Muñoz, presidenta de 
Dones en Xarxa, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00105/10)

Aportació escrita de Lídia Santos i Arnau, doctora 
en dret i exdiputada, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00106/10)

Aportació escrita de Mar Serna, magistrada i excon-
sellera de Treball, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00107/10)

Aportació escrita d’Erika Torregrossa, experta en im-
migració, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes (tram. 343-00108/10)

Aportació escrita de Laia Bonet Rull, jurista, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes (tram. 343-00109/10)

Aportació escrita de la Plataforma Catalana pel Dret 
a No Ser Prostituïdes amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00110/10)

Aportació escrita de la Federació de Famílies Mono-
parentals de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00111/10)
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Aportació escrita de la Fundació Internacional de la 
Dona Emprenedora amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00112/10)

Aportació escrita de l’Associació de Famílies i Do-
nes del Medi Rural amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes (tram. 343-
00113/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença de Georgina Monge, ex-
perta en plans i polítiques d’igualtat, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes (tram. 352-03175/10)

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC; GP PPC; GP C’s (reg. 
110879; 111026; 111082; 111237).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil ; última.
Finiment del termini: 31.03.2015; 09:30 h.

Proposició de llei sobre l’ús de símbols en 
les institucions i els espais públics de Ca-
talunya
Tram. 202-00076/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 106148; 107113; 107867; 110230 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2015

Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 106148)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei sobre l’ús de sím-
bols en les institucions i els espais públics de Catalu-
nya (tram. 202-00076/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Esmena presentada pel GP ERC (reg. 107113)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya (tram. 202-
00076/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 107867)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei sobre 
l’ús de símbols en les institucions i els espais públics 
de Catalunya (tram. 202-00076/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 2 de març de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu Grup Mixt
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Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110230)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya (tram. 202-
00076/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 110229; 110268 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

Esmena presentada pel  GP CiU (reg. 110229)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics (tram. 202-00077/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 110268)

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 estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de modificació de l’im-
post sobre les estades en establiments turístics (tram. 
202-00077/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 105881; 108618; 109607; 110228 / Admissió 

a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2015

Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 105881)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de rebaixa del tram autonòmic de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques (tram. 202-00078/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2015

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmena presentada pel GP ERC (reg. 108618)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de 
rebaixa del tram autonòmic de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (tram. 202-00078/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 de març de 2015

Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt GP ERC

Esmena presentada pel GP SOC (reg. 109607)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de rebaixa del tram autonòmic de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques (tram. 202-00078/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110228)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (tram. 
202-00078/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 110227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110227)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de crea-
ció de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics (tram. 202-00079/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU; GP PPC (reg. 110831; 
110834; 111083).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.04.2015; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP PPC (reg. 111492; 111565).
Pròrroga: 1 dia hàbil ; última.
Finiment del termini: 02.04.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 109856; 110136).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 31.03.2015 al 08.04.2015).
Finiment del termini: 09.04.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’article 
90 de la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 202-00089/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 110232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei de 
modificació de l’article 90 de la llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació

Exposició de motius

Segons reconeix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació (LEC), aquesta sorgeix en un context de re-

novació i millora dels objectius de l’educació de Cata-
lunya arran de les noves necessitats en els àmbits edu-
catiu, social, econòmic i cultural, i es va configurar, en 
la seva aprovació, com la primera llei global d’educa-
ció que aprova el Parlament.

Des del punt de vista normatiu, la Llei s’inscriu en el 
marc jurídic que defineix el bloc de constitucionalitat 
integrat per la Constitució Espanyola, l’Estatut d’auto-
nomia i les lleis orgàniques 8/1985, del 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, i 2/2006, del 3 de maig, 
d’educació. En aquest marc normatiu, la LEC desplega 
i desenvolupa les competències que en matèria educa-
tiva reconeix l’Estatut d’autonomia. Aquestes compe-
tències exclusives en matèria d’educació són atribuïdes 
a la Generalitat de Catalunya a través de l’article 131.2 
de l’Estatut de Catalunya.

La laïcitat ha de ser un dels principis rectors del sis-
tema educatiu català atès que des del respecte a les 
opcions religioses que han d’entrar dins del marc de 
l’esfera privada, hem de garantir la bona convivència 
de la pluralitat religiosa que avui està present al nos-
tre país. L’objectiu ha de ser evitar el fonamentalis-
me i la incorporació de processos educatius sotmesos 
a un únic espectre de valors i una direcció moral i 
intel·lectual unificada. Per aquest motiu, dins de l’es-
cola no ha de tenir cabuda l’adoctrinament religiós de 
l’alumnat.

En aquest sentit, la contrareforma educativa impulsa-
da pel govern de l’estat espanyol, la Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, posa en 
perill la aconfessionalitat de l’estat i la laïcitat com a 
valor fonamental del nostre sistema educatiu.

Cal, doncs, establir mecanismes legislatius que, des de 
la garantia jurídica, blindin el model educatiu de Cata-
lunya respecte de l’atac retrògrad, ideològic i mercan-
tilista que fomenta la LOMCE.

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

Proposició de llei

Article 1

S’addiciona una lletra r a l’article 2.1.

r) La laïcitat.

Article 2

S’addiciona un punt k a l’article 52.2

k) Permetre als alumnes una obertura al món sense 
dogmes a l’aula.

Article 3

S’addiciona una lletra c bis a l’article 52.2
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c bis) Aconseguir que els alumnes assoleixin un conei-
xement de la realitat natural i social fonamentat en la 
ciència i la raó.

Article 4

S’addiciona una disposició final cinquena

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

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10

Esmenes presentades
Reg. 110885 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110885)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Fer extensiu els estudis de qualitat de l’aire a altres 
poblacions properes al complex petroquímic i entorn 
metropolità de Tarragona, d’acord amb el que s’esta-
bleix a la Taula de Sostenibilitat ambiental del Camp 
de Tarragona.»

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

Del punt 3

«3. Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de 
qualitat de l’aire aquells contaminants que actualment 
s’inclouen en els programes d’avaluació de la conta-
minació i que en l’àmbit internacional se’n coneixen 
límits de qualitat, d’acord amb el que s’estableix a la 

Taula de Sostenibilitat ambiental del Camp de Tarra-
gona.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4

«4. Avançar en la creació d’un equip de control extern 
i transparent en col·laboració dels diferents sectors què 
apliqui noves formes de control, d’acord amb el que 
s’estableix a la Taula de Sostenibilitat ambiental del 
Camp de Tarragona: 

a. Que aposti per la transparència i l’exhausitivitat dels 
resultats, amb exposició públic i continuada dels ma-
teixos.

b. Que estudiï reubicar les estacions de medició i de 
control de la Generalitat, tenint en compte entre d’al-
tres criteris científics els criteris exposats en aquest es-
tudi.»

Proposta de resolució sobre el desviament 
de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de 
Campsentelles
Tram. 250-01455/10

Esmenes presentades
Reg. 110884 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110884)

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

Del punt 1

«1. Estudiar la possibilitat de la pacificació de la tra-
vessera de la B-500 al seu pas per Sant Fost de Camp-
sentelles mitjançant la instal·lació d’un semàfor amb 
polsador, d’acord amb la petició de l’Ajuntament.»

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

Del punt 2

«2. Analitzar les propostes del pas alternatiu a la tra-
vessera de la B-500 presentades per l’Ajuntament de 
Sant de Campsentelles per tal de determinar la seva 
funcionalitat i viabilitat.»
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Proposta de resolució sobre la banalització 
de la violència masclista en el documental 
L’endemà
Tram. 250-01456/10

Esmenes presentades
Reg. 109218 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCMA, 24.03.2015

Esmena presentada pel GP SOC (reg. 109218)

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

De supressió del primer apartat de la proposta 

«El Parlament de Catalunya rebutja: 

– La banalització que es fa de la violència masclista en 
la filmació L’endemà.

– Els plantejaments de la filmació L’endemà pel fons i 
per la comparació amb una xacra social que s’ha endut 
la vida de tantes dones.

El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a revisar el seu llibre d’es-
til i els procediments per fer-lo complir per tal que no 
es torni a banalitzar la violència masclista, com en la 
filmació L’endemà, en els mitjans públics catalans.»

Proposta de resolució sobre l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 250-01466/10

Esmenes presentades
Reg. 111010 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.03.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 111010)

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

Del punt 1

«1. Estudiar el costos d’implantació d’un sistema avan-
çat d’aterratge instrumental (ILS nivell II/III) amb 
l’objectiu que –quan la disponibilitat pressupostària ho 
permeti– es procedeixi a la seva instal·lació a l’aeroport 
de Lleida-Alguaire.»

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

Del punt 2

«2. En el marc de la Taula estratègica de l’Aeroport, 
definir i presentar l’estratègia que ha de seguir la in-
fraestructura per garantir la seva viabilitat i permetre-
li avançar amb noves oportunitats de negoci.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4

«4. Demanar al Ministeri de Foment fer les accions 
pertinents per tal de promoure la incorporació de l’ae-
roport al Pla Europeu d’Infraestructures i a connec-
tar-lo a la xarxa ferroviària de passatgers i mercade-
ries per a la millora de la seva competitivitat com a 
infraestructura pública.»

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

Esmenes presentades
Reg. 110896 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.03.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110896)

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

De tota la proposta

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

– continuar amb les actuacions previstes de millora del 
paviment de la carretera GI-555 entre Sils i Massanes.

– continuar amb les actuacions de millora de visibi-
litat en alguns accessos mitjançant canvi d’ubicació 
de l’accés i estassades de vegetació, millores de la se-
nyalització vertical i horitzontal, supressió de trams de 
barrera de contenció per execució de cuneta trepitja-
ble en substitució de cuneta profunda, a la GI-550 en-
tre Arbúcies i Sant Hilari de Sacalm.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 108217; 110883 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.03.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 108217)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a revi-
sar el motius del alt risc d’accidentalitat, presentar un 
informe a la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
aquest període de sessions, i fer les actuacions neces-
sàries per tal de reduir–lo, dels trams següents: 

– BV-2041 entre Gavà i Begues, incloent mesures per 
evitar el risc d’accident a la sortida del barri de Bru-
guers, al terme de Gavà.

– C-1415a de Terrassa a Sentmenat,

– BP-1417 de Barcelona a Sant Cugat del Vallés,

– C-16 de Berga a Bagà, i

– C-59 de Caldes de Montbui a Moià.»

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 110883)

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

De tota la proposta

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

– Analitzar l’accidentalitat de la BV-2041 de Gavà a 
Begues, considerant la implantació de zebrats centrals 
en determinats trams ja implementada i la prevista mi-
llora de l’abalisament i la senyalització de les corbes i 
la implantació de senyalització de «carretera compar-
tida» amb ciclistes.

– Realitzar una inspecció de seguretat viària de la C-
1415a de Castellar a Sentmenat i analitzar el desen-
volupament de les incidències detectades en aquesta 
carretera.

– Analitzar els trams d’accidentalitat de la BP-1417 
de Barcelona a Sant Cugat del Vallès, en especial del 
PK 6,7 al 9,7, estudiant la possibilitat d’eliminar trams 
d’avançament.

– Programar l’execució de les obres de Seguretat vi-
ària. Millora de les característiques superficials del 
ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera 
C-16. PK 97+138 al PK 112+630. Tram: Berga - Guar-
diola de Berguedà.

– Comprovar l’efectivitat de les obres de millora de 
la seguretat viària de la carretera C-59 de Caldes de 
Montbui a Sant Feliu de Codines, consistents en la for-
mació d’un zebrat central.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de trens entre Barcelona, Girona 
i Figueres
Tram. 250-01469/10

Esmenes presentades
Reg. 110886 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.03.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110886)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Proposar a ADIF millorar l’oferta dels serveis 
AVANT cobrint els intervals horaris amb més deman-
da i, especialment, oferint un millor servei per a la tor-
nada cap a les comarques gironines des de Barcelona 
en la franja de les 20-21 hores.

2. Proposar a ADIF millorar l’atenció als usuaris ofe-
rint una millor connexió elèctrica i de telecomunicaci-
ons en tots els trens, amb l’establiment de sistemes de 
comunicació directa als usuaris i usuàries en allò que 
fa referència a les incidències del servei, com ara els 
retards.

3. Elaborar un estudi per millorar la coordinació entre 
els horaris dels serveis de tren d’alta velocitat, els ser-
veis ferroviaris de Rodalies de Catalunya i els serveis 
de bus urbà i interurbà que permetin millorar la in-
termodalitat en transport públic en les poblacions dels 
corredor Barcelona-Girona-Figueres.

4. Reclamar ADIF que analitzi la possibilitat de resol-
dre la problemàtica d’accessibilitat que es produeix 
a l’estació de Figueres-Vilafant per la distància entre 
punt d’accés a l’andana i el punt d’aturada real dels 
trens, la qual cosa dificulta l’accés de les persones amb 
mobilitat reduïda.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 111009 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 24.03.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 111009)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar, tan aviat com ho permetin les dis-
ponibilitats pressupostàries, el pagament de totes les 
indemnitzacions pendents d’abonar als propietaris ex-
propiats per les obres de la C-51.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110372; 
110620; 110644).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la preservació 
del Poble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110373; 
110621; 110645).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa
Tram. 250-01477/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110374; 
110622; 110646).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110375; 
110623; 110647).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110376; 
110624; 110648).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla pluriennal dels centres urbans sos-
tenibles
Tram. 250-01480/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110378; 
110625; 110649).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ensenyaments musicals superiors
Tram. 250-01481/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110377; 
110626; 110650).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació i millorament de l’Hospital de Vilade-
cans
Tram. 250-01482/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 110379; 110627).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 110380; 110628).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació 
i el desenvolupament de la farmàcia comu-
nitària
Tram. 250-01484/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110381; 
110629; 110651).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a les targetes de crèdit 
a la disposició de càrrecs de la Generalitat i 
dels ens públics que en depenen
Tram. 250-01485/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110382; 
110630; 110652).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels supòsits d’exempció fiscal per a les as-
sociacions
Tram. 250-01486/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 110383; 110631).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els joves ucra-
ïnesos afectats per l’accident nuclear de 
Txernòbil acollits a Catalunya
Tram. 250-01487/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 110384; 110632).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a les escoles Pau Picas-
so, Rafael Alberti i Pera de Tera, de Bada-
lona
Tram. 250-01488/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110385; 
110633; 110653).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el suport als 
comerços emblemàtics de les àrees urbanes
Tram. 250-01489/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 110386; 110654).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la formació 
continuada del personal penitenciari
Tram. 250-01490/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 110387; 110655).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del CAP Es-
parreguera
Tram. 250-01491/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 110388; 110656).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les sancions 
imposades a empreses per haver vulnerat 
els drets lingüístics del Codi de Consum de 
Catalunya
Tram. 250-01492/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 110389; 110657).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
parc natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01493/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 110390; 110634).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
del vot accessible i secret per a les persones 
amb deficiències visuals
Tram. 250-01494/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110391; 
110635; 110658).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
preus dels bitllets de tren d’alta velocitat i 
Avant entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-01495/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC (reg. 110392; 
110636; 110659).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.04.2015 al 02.04.2015).
Finiment del termini: 07.04.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assignació 
pressupostària de l’Hospital de Mataró per 
al 2015
Tram. 250-01567/10

Presentació
GP SOC

Reg. 109729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
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Exposició de motius

El Consorci Sanitari del Maresme gestiona l’Hospital 
de Mataró que atén una població, segons la seva àrea 
d’influència, de 260.000 habitants, xifra que augmen-
ta en temporades turístiques degut a les segones resi-
dències i residències per persones grans. I pel que fa 
a la Salut Mental, la seva població de referència és de 
400.000 persones.

L’actual Hospital de Mataró data de 1999, i és fruit del 
trasllat de l’activitat sanitària de les dues institucions 
històriques de la ciutat que, fins aquella data i des de 
1992, eren gestionades pel Consorci sanitari de Ma-
taró, i que comptaven amb unes estructures físiques 
obsoletes: l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdale-
na i l’Aliança Mataronina. Aquest nou hospital, amb 
noves instal·lacions, forma part de la xarxa d’hospitals 
comarcals del nostre país i és gestionat des de la seva 
creació pel Consorci Sanitari del Maresme (constituït 
l’any 1998), una entitat de dret públic de la Generalitat, 
que actua subjecte al dret privat i que compta amb un 
Consell Rector on també hi són representats l’Ajunta-
ment de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme i 
que a més de l’Hospital de Mataró, actualment també 
gestiona serveis sanitaris d’Atenció primària, serveis 
de salut mental, serveis sociosanitaris i residencials.

Aquest Consorci pateix des de la seva creació dificul-
tats de finançament, especialment pel que fa referència 
a les inversions, i el seu creixement a partir del l’any 
2000 amb serveis d’atenció primària i, posteriorment 
l’any 2003, amb els Serveis de Prevenció Assistencials 
i Sociosanitaris (PASS) no van contribuir a la millora 
del dèficit històric que tot i les aportacions extraordi-
nàries realitzades, era i és fruit d’un finançament in-
suficient que s’ha vist agreujat amb les retallades in-
discriminades realitzades pel Govern de la Generalitat 
aquests darrers anys.

Concretament, des del 2011 l’Hospital de Mataró pa-
teix una reducció important de pressupost, a l’entorn 
del 20% acumulat, que provoca l’empitjorament de 
l’accessibilitat, l’acomiadament de treballadors (dis-
minució de la plantilla en més de 128 persones a jor-
nada complerta els darrers 4 anys) i la precarietat de la 
resta de treballadors que tenen les seves retribucions 
congelades des de l’any 2009 i a partir de 2011 amb 
una reducció del 5% del salari, a més d’altres minves 
en les seves retribucions (DPO i paga extra) i de l’aug-
ment de la seva jornada laboral.

Cal assenyalar que dels hospitals de nivell 3, el de Ma-
taró és un dels que està pitjor finançat i les dades dels 
informes anuals de la Central de Resultats ho corro-
boren, al igual que constaten que la davallada pres-
supostària ha afectat en major mesura a l’Hospital de 
Mataró que d’altres del seu mateix nivell assistenci-
al i activitat similar. Aquesta situació es torna a re-
petir al pressupost per l’any 2015 recentment aprovat 
pel Parlament, on dels 16 consorcis sanitaris amb par-

ticipació majoritària de la Generalitat, és el Consorci 
Sanitari del Maresme l’únic que pateix una reducció 
de pressupost respecte l’any 2014 (un 1.73%) al costat 
d’altres consorcis que veuen incrementat el seu pressu-
post de l’ordre de fins el 10%.

A aquesta realitat cal sumar-hi un altre preocupació, 
vist que des de fa anys en els pressupostos del Consor-
ci no es consignen recursos per amortitzacions d’in-
versions tal i com es constata als darrers informes 
anuals d’auditoria.

Tot i això, aquest hospital compta amb un índex de sa-
tisfacció d’un 8’4, un dels més alts de Catalunya, i amb 
un nivell de qualitat bo degut essencialment a la dedi-
cació i esforç dels professionals que suporten una alta 
càrrega assistencial, i que no comprenen com l’Hospi-
tal deriva intervencions quirúrgiques a altres centres 
privats quan es podrien realitzar des del propi centre.

L’any 2014, davant aquesta preocupant situació el Par-
lament va aprovar, a proposta del Grup Parlamenta-
ri Socialista la Resolució 638/X, sobre la recuperació 
de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de 
l’Hospital de Mataró, que instava el Govern a assu-
mir l’anualitat del deute pendent d’anys anteriors per 
l’exercici 2014 per un import d’1,5 milions d’euros, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries apro-
vades pel Parlament de Catalunya.

Tanmateix, des del Grup Parlamentari Socialista man-
tenim la preocupació per la situació de l’Hospital de 
Mataró davant aquesta realitat, que genera tensions i 
conflictes laborals a més de potencials riscos per una 
efectiva atenció sanitària de qualitat amb els mitjans 
materials idonis i necessaris.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir que, amb l’assignació pressupostària que 
percebi l’Hospital de Mataró, tots els seus treballa-
dors cobraran la catorzena paga o la part proporcional 
equivalent deduïda de llur salari.

2. Incrementar l’assignació pressupostària de l’Hospi-
tal de Mataró del 2015 per tal de dotar suficientment el 
fons d’amortització d’inversions.

3. Garantir l’assignació pressupostària suficient a 
l’Hospital de Mataró per tal de fer front a la reposició i 
renovació tecnològica durant l’any 2015.

4. Garantir que tots els serveis assistencials previstos a 
la cartera de serveis de l’Hospital de Mataró es presten 
a dit hospital amb el personal suficient, tot dotant-lo 
d’un finançament equivalent al d’altres centres hospi-
talaris de similars característiques.
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5. Eliminar la derivació d’activitat sanitària assignada de 
l’Hospital de Mataró a altres centres de salut a excepció 
d’aquella que estigui justificada per motius mèdics.

6. Consolidar al pressupost del Consorci Sanitari del 
Maresme la quantitat consignada al pressupost de 
2014 per la línia assistencial de salut mental, que va 
permetre el reconeixement d’activitat realitzada en 
aquest àmbit pel Consorci.

7. Elaborar un Pla de viabilitat econòmic-financer pel 
Consorci Sanitari del Maresme, amb horitzó 2020, per 
tal de garantir la viabilitat d’aquest i fer front al seu 
deute històric.

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré, 
Alícia Romero Llano, diputades, GP SOC

Proposta de resolució de rebuig de la sen-
tència del Tribunal Constitucional que anul-
la les competències del Síndic de Greuges 
com a Autoritat Catalana per a la Prevenció 
de la Tortura
Tram. 250-01568/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 109845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau 
Juan, diputada, Lorena Vicioso Adria, diputada del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, 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 el Ple del Par-
lament.

Exposició de motius

La recent Sentència del Tribunal Constitucional 
que anul·la diversos articles de la Llei del Síndic de 
Greuges, entre d’altres, aquells que fan referència a 
competències en matèria de relacions internacionals, 
concretament la seva atribució de condició d’Auto-
ritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i l’ex-
clusivitat sobre els organismes dependents de la Ge-
neralitat de Catalunya, representa un pas enrere en 
matèria de control de vulneració dels drets humans 
a Catalunya i no contribueix a crear arrels democrà-
tiques ni a consolidar un Estat Democràtic, compost 
i plural.

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
1/2009, de 3 de desembre, sobre el Projecte de llei del 

Síndic de Greuges, resol que la totalitat de les previsi-
ons que conté el Projecte de llei en referir-se al Síndic 
de Greuges com a «Autoritat Catalana per a la Preven-
ció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, In-
humans o Degradants» no són contraris ni a la Cons-
titució, ni a l’Estatut, que pot exercir les competències 
que el Protocol facultatiu atribueix a aquests organis-
mes i, en aquesta línia, destaca: 

– Que l’article 196.4 de l’EAC estableix que: «La 
Generalitat ha d’adoptar les mesures necessàries per 
a executar les obligacions derivades dels tractats i els 
convenis internacionals ratificats per Espanya o que 
vinculin l’Estat en l’àmbit de les seves competèn-
cies».

– Que la prevenció de la tortura i d’altres tractes o pe-
nes cruels, inhumans o degradants és una competèn-
cia de la Generalitat i, concretament, del Síndic de 
Greuges en l’exercici de la seva funció de protecció i 
defensa dels drets de les persones, encara que aquesta 
funció s’exerceixi de manera concurrent amb la que 
correspon a l’Estat i, fins i tot, a d’altres poders pú-
blics.

– Que l’article 4.1 EAC estableix que: «Els poders 
públics de Catalunya han de promoure el ple exercici 
de les llibertats i els drets que reconeixen aquest Es-
tatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració 
universal de drets humans, el Conveni europeu per 
a la protecció dels drets humans i els altres tractats 
i convenis internacionals subscrits per Espanya que 
reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fo-
namentals».

– I, d’altra banda, tant l’Estatut d’autonomia com la 
normativa estatal (expressament a l’art. 2 de la Llei 
36/1985, de 6 de novembre i, implícitament a l’art. 
12.2 LO 3/1981, de 6 d’abril) han habilitat el Síndic 
de Greuges per exercir la seva alta funció de «prote-
gir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la 
Constitució i aquest Estatut.» (art. 78.1 EAC).

A banda de l’argumentació jurídica, cal posar de relleu 
la tasca desenvolupada pel Síndic en aquesta matèria, 
donant compliment mitjançant informe des de l’any 
2011, i intervenint en assumptes clau com la instal-
lació de càmeres en les comissaries o el manteniment 
dels llibres de registre de detencions.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Lamenta i rebutja la sentència del Tribunal Consti-
tucional anul·lant les competències del Síndic de Greu-
ges en matèria de relacions internacionals, concreta-
ment la relativa a la seva condició d’Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura.
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2. Reconeix la figura del Síndic de Greuges com a Auto-
ritat Catalana contra la Tortura a l’empara de les Nacions 
Unides, valora la tasca realitzada i posa de manifest la 
necessitat de seguir desenvolupant el paper de garant a 
Catalunya en defensa dels drets humans amb els instru-
ments i recursos de què disposa com el Consell Assessor 
del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i 
d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, 
nomenat pel Parlament de Catalunya.

3. Dóna suport a la petició del Síndic de Greuges de 
reiterar al Defensor del Pueblo la necessitat de proce-
dir a la subscripció de convenis per concretar el règim 
de col·laboració entre ambdues institucions especial-
ment pel que fa a la supervisió de l’activitat de l’Ad-
ministració general de l’Estat a Catalunya (art. 78.3 
de l’EAC) i al seu reconeixement com a mecanisme 
nacional de prevenció de la tortura a nivell descentra-
litzat (art. 68).

4. Insta el Govern a elevar els informes del Síndic de 
Greuges com a Mecanisme català de prevenció de tor-
tura davant els organismes internacionals.

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Hortènsia Grau Juan, 
Lorena Vicioso Adria, diputades, GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el servei de 
manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01570/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 110218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Davant els diversos incidents, interrupcions i demores 
produïts en les últimes setmanes com a conseqüència 
de les inclemències meteorològiques, fonts sindicals 
han tingut coneixement que l’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (ADIF) vol tancar la base instal-
lada a Ripoll que realitza el servei de manteniment de 
la xarxa ferroviària de la línia Vic-Ripoll-Puigcerdà.

La línia Ripoll-Puigcerdà té un traçat que majoritària-
ment discorre per alta muntanya, és la línia ferroviària 

convencional amb més alçada de l’Estat espanyol (Tú-
nel de Tosses); també compta amb l’estació amb major 
altitud del país (la Molina) i té nombroses dificultats 
d’accés a la via en la major part del seu traçat, la qual 
cosa redunda en unes necessitats de manteniment molt 
específiques. El seu caràcter muntanyós suposa una 
especial atenció a despreniments, caiguda d’arbres, 
etc., com demostra el fet de ser objecte de nombrosos i 
específics reconeixements per alertes meteorològiques 
de Protecció Civil.

La línia acumula, a més a més, problemàtiques especi-
als amb les agulles i calces a causa de l’afecció de neu 
i gel, i disposa també de 15 passos a nivells automatit-
zats i és la que compta amb una major nombre de llocs 
fixos de tren-terra, dividits pel quilometratge del tram.

La base de manteniment de Ripoll cobreix perfecta-
ment la línia Vic-Ripoll-Puigcerdà i és essencial per 
a una resposta immediata davant tot aquest tipus d’in-
cidències, però no disposa des de fa temps del servei 
d’Instal·lacions de Seguretat Mecàniques (ISM) –el 
manteniment i incidències és atès des de Girona–, i 
compta actualment amb els serveis de Vies i Obres, 
Instal·lacions de Seguretat Elèctrica (ISE), Telecomu-
nicacions, Subestacions i Línia Aérea de Contacte 
(LAC), molt disminuïts en efectius, i sense una previ-
sió de reposició del personal, el que obliga en ocasions 
a esperar reforços d’altres bases per reparar les inci-
dències i restablir el servei afectat.

En anteriors incidències meteorològiques degudes a la 
força del vent, s’ha arribat a tancar la línia perquè el 
seu manteniment és deficient i existia la possibilitat de 
caigudes d’arbres que, sabent que no estaven en bon 
estat, no s’ha disposat de recursos per a resoldre la se-
va situació. Al tractar-se d’una línia de tren amb via 
única, el temps que es triga en reparar qualsevol averia 
implica el tancament de la línia, que no puguin passar 
trens i també retards en altres destinacions.

Amb la política continuada de desmantellament per fal-
ta de personal i de recursos, i de consumar-se el tanca-
ment definitiu, aquests serveis es dispersarien en altres 
bases molt més allunyades: la de Girona (pel que fa a 
Telecomunicacions, ISM i Subestacions), la de Vic (pel 
que fa a ISE, Vies i Obres i LAC), i la de Barcelona (pel 
que fa a Telecomunicacions i Subestacions).

Això suposaria increments de temps importants a l’ho-
ra d’emprendre intervencions, amb les consegüents re-
percussions pel que fa a demores en la circulació de 
trens i interrupció del trànsit ferroviari, provocant l’aï-
llament ferroviari d’aquestes poblacions i comarques i 
l’afectació a l’economia local.

Anar des de Vic, Girona o fins i tot Barcelona, en lloc 
de Ripoll, incrementaria notablement els temps de res-
posta, no només per la distància en si, sinó per l’efecte 
multiplicador que se sol produir sota una meteorolo-
gia adversa, que és quan més necessàries són aquestes 
intervencions. Igualment, l’increment d’instal·lacions i 
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línies a mantenir pel personal d’aquestes altres bases 
obligaria a no poques ocasions a donar preferència a 
les altres línies, desatenent el Pirineu català.

Tot plegat provocaria un greuge per la ja desmillorada 
xarxa de ferrocarril Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà, 
sobretot pel què afecta al tram Vic-Ripoll-Puigcerdà.

Per altra banda, no cal oblidar el nombre de treballa-
dors i treballadores, amb les seves famílies, arrelades 
a la localitat de Ripoll que estarien obligats a despla-
çar-se en cas del desmantellament de la base.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar el Govern de l’Estat Espanyol a: 

1. Instar l’Administrador de Infraestructures Ferrovià-
ries (ADIF) que confirmi la veracitat o no de les infor-
macions de tancament del servei de manteniment de la 
xarxa ferroviària instal·lat a la base de Ripoll.

2. Instar ADIF que adopti les mesures necessàries 
per evitar la supressió del servei de manteniment de 
la xarxa ferroviària amb seu a Ripoll i que es continuï 
portant a terme aquest servei des de la base de Ripoll.

3. Negociar amb ADIF l’aturada del desmantellament 
de la base de Ripoll per manca de personal.

4. Instar ADIF a l’augment dels recursos disponibles 
per la millora del servei de manteniment de la xarxa 
ferroviària de Ripoll.

Palau del Parlament, 18 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de glossaris en diverses llengües als llibres 
de text
Tram. 250-01571/10

Presentació
GP C’s

Reg. 110222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carlos Carrizosa To-
rres, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 145 i 146 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposición de motivos

La Consellera de Ensenyament ha declarado que, a 
partir del curso que viene, los libros de texto incor-
porarán un glosario con los términos básicos de cada 
asignatura en castellano, inglés y francés. La Conse-
llera afirmó que se disponía a formalizar un acuerdo 
con el Gremi de Llibreters para que los libros de texto 
cuenten con un anexo que contenga la terminología en 
los tres idiomas citados. Teniendo en cuenta que el ob-
jetivo de esta iniciativa sería ayudar a que el alumnado 
alcance un nivel de competencia suficiente en castella-
no, inglés y/o francés, seguramente la medida se im-
planta previa consideración de su efectividad pedagó-
gica y teniendo en cuenta las cuestiones organizativas 
que deban aplicarse.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en sede parlamentaria un informe 
sobre pormenorizado sobre esta medida, incluyendo 
información sobre, entre otros, los aspectos siguientes

1. ¿Qué especialistas en educación han sido los aseso-
res de esta propuesta?

2. ¿En qué otros lugares del mundo se ha llevado a ca-
bo con éxito?

3. ¿Se va a aplicar en Educación Primaria y en Secun-
daria?

4. ¿Cuántos profesores y maestros tienen un B2 en in-
glés y en francés, requisito imprescindible para poder 
evaluar actividades en otra lengua?

5. ¿Cuántos profesores tienen formación en AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Ex-
tranjeras? 

6. ¿Cómo se va a evaluar la implantación de la medida?

7. ¿Cómo se va a garantizar que de verdad se hace uso 
del anexo para reforzar el conocimiento de idiomas?

8. ¿Qué máximo y qué mínimo de horas está previsto 
que se dediquen al aprendizaje de la terminología en 
otros idiomas?

9. ¿Qué pasa si en un centro la mayoría de profesores 
se niegan a hacerlo por no ser su especialidad y no te-
ner preparación suficiente?

10. ¿Se va a dejar a la libertad de los centros o de los 
profesores el que enseñen vocabulario en alguno o al-
guno de los idiomas contenidos en el anexo?

11. ¿Se ha calculado cuál va a ser el incremento del 
coste de los libros de texto para las familias?
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12. ¿Se va a dar un tratamiento docente diferenciado al 
vocabulario en castellano respecto al de las dos lenguas 
extranjeras?

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
Presidente GP C’s Diputado GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’extensió de la 
validesa de la targeta de transport T-12 fins 
als setze anys
Tram. 250-01572/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 110396 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent sobre l’ampliació de l’edat límit de la Targeta 
de transport públic T-12 per a infants de Barcelona, 
fins els 16 anys per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En l’actualitat, l’escolarització a Catalunya és obliga-
tòria fins els 16 anys, i per a moltes famílies el trans-
port diari dels seus fills i filles a l’escola representa 
una gran despesa. Cal tenir en compte que l’edat míni-
ma legalment establerta per a poder treballar és de 16 
anys, i per tant els infants tampoc tenen capacitat prò-
pia per contribuir en el seu pagament. Fa tres anys, al 
2012, l’Autoritat del Transport Metropolità va allargar 
l’edat d’ús de la targeta T-12 fins els 14 anys.

En aquest sentit, és igualment comprensible que algú de 
14 o 15 anys no pugui pagar-se la tarifa de la mateixa 
manera que no ho pot fer una persona de 14 anys. Per 
tant, el problema de les famílies que no poden assumir el 
cost del transport dels seus fills i files continua existint.

El tema de les tarifes del transport és un dels elements 
clau de la mobilitat en les ciutats i en moltes ocasi-
ons suposa un gran obstacle per evitar l’exclusió social 
dels menors, que veuen condicionada la seva capacitat 
per desplaçar-se per culpa de l’alt preu de les tarifes.

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

Proposta de resolució

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

Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità a fer exten-
siva la validesa de la targeta T-12 fins als 16 anys d’edat.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre els mecanis-
mes de transparència, participació, cores-
ponsabilitat i informació interna dels centres 
de recerca i els parcs científics
Tram. 250-01573/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 110398 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Catalunya ha impulsat durant l’última dècada políti-
ques de recerca caracteritzades per un finançament 
públic amb voluntat de creixement que, en el marc del 
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), 
ha permès situar el país en una bona posició en el con-
text europeu i mundial. Una característica del sistema 
de recerca català és l’heterogeneïtat de les entitats que 
configuren el mapa públic d’R+D+I, que està format 
per les universitats, els centres de recerca, les grans 
infraestructures de recerca, les institucions hospitalà-
ries, els parcs científics i tecnològics, les xarxes de re-
ferència i els grups de recerca.

En tots els casos, però, cada entitat de recerca té un 
organisme rector, sigui Patronat (en el cas de funda-
cions), consells d’administració, consells rectors o co-
missions executives, que es reuneixen periòdicament, 
i que es constitueixen en òrgans de govern dels centres 
respectius. Aquests òrgans de govern, a més d’establir 
les prioritats de cada entitat, tenen també competèn-
cies per establir directrius sobre polítiques de contra-
ctació i gestió de personal, que després implementaran 
els respectius directors o gerents de cada entitat.

Fascicle segon
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En aquest sentit, convé recordar que la Carta Europea 
de l’Investigador (document EUR 21620) estableix que 
«Els organismes que empren i/o financen investiga-
dors han de considerar legítim, i de fet desitjable, que 
els investigadors estiguin representats en els òrgans 
pertinents d’informació, consulta i presa de decisions 
de les institucions per les quals treballen, a fi de pro-
tegir i defensar els seus interessos professionals indi-
viduals i col·lectius, i contribuir activament als treballs 
de la institució».

D’altra banda, el repte 7è del PNRI té per objectiu 
«adoptar una governança del sistema de recerca i d’in-
novació intel·ligent, eficient i eficaç». En aquest sentit, 
el PNRI

preveu diferents actuacions de transformació institu-
cional i de la dinàmica de govern i presa de decisi-
ons de les diferents estructures del sistema. Aquestes 
transformacions havien d’anar orientades a maximit-
zar l’eficiència, l’eficàcia i la capacitat d’aprenentat-
ge del sistema. Més concretament, dins d’aquest gran 
repte, es formulen dos objectius claus: «Establir una 
ordenació i una articulació sòlida dels agents de la re-
cerca i de la innovació del sistema català i reforçar-ne 
la cooperació» i «Desenvolupar un model dinàmic de 
governança que enforteixi la capacitat estratègica i la 
coherència en la presa de decisions i en el disseny i 
la implantació de polítiques de recerca i d’innovació».

Existeixen ja avui en dia exemples, tan a nivell intern 
com exterior, de la participació dels representants dels 
treballadors en els òrgans de direcció com és l’IRTA, 
on el seu article 7 dels estatuts recull la participació 
en el Consell d’Administració d’una persona elegida 
pels òrgans de representació del personal de l’Institut. 
També el CNRS francès, el Centre Nacional de Re-
cerca Científica, compta amb la participació de quatre 
representants dels treballadors en el seu Consell d’ad-
ministració. I un exemple més es troba a Alemanya, a 
la Societat Max-Planck que inclou la presència d’un 
representant dels treballadors en el seu Senat.

Per aquests motius, i per tal de d’aprofundir en la mi-
llora dels processos de participació, d’informació, de 
transparència i de coresponsabilitat, el Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix el model del 
sistema de recerca català i constata la necessitat 
d’aprofundir en els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna en els 
centres de recerca i parcs científics per tal que aquests 
continuïn sent eines d’excel·lència del sistema de recer-
ca català.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a què, en tots aquells centres de recerca 
i parcs científics als màxims òrgans de Govern dels 

quals hi tingui presència impulsi i adapti la implanta-
ció del model de participació dels treballadors que es 
preveu en la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en els Articles 
7 i 12 i que ha permès posicionar L’IRTA com un mo-
del d’èxit, referent en transparència, coresponsabilitat 
i gestió de les relacions laborals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a què, en tots aquells centres de recerca i parcs 
científics als màxims òrgans de Govern dels quals hi 
tingui presència, permeti la participació dels represen-
tants legals dels treballadors i d’altres escollits sempre 
democràticament a les reunions dels màxims òrgans 
de govern dels centres on es discuteixin temes relatius 
que afectin o puguin afectar a les condicions laborals 
del seu personal mentre les entitats s’adapten al model 
que preveu la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

4. Alhora, i amb l’objectiu d’acostar-nos més al model 
Europeu, el Parlament de Catalunya insta el Govern a 
implementar l’acreditació HRS4R amb la participació 
dels treballadors i treballadores, a totes les entitats de 
recerca catalanes durant el proper any, i a fer-ne el se-
guiment del seu desplegament.

5. Finalment, el Parlament de Catalunya insta al Go-
vern a millorar les condicions laborals dels treballa-
dors i treballadores de les entitats de recerca catalanes 
a través de l’establiment d’un marc de negociació que 
condueixi a l’establiment d’un conveni sectorial en 
l’àmbit de la recerca.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

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

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
Decret de creació del Parc Natural del Mas-
sís del Garraf
Tram. 250-01574/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 110414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius

L’article 25 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 
naturals, defineix els parcs naturals com aquells que 
presenten valors naturals qualificats, la protecció dels 
quals es du a terme amb la finalitat que la conservació 
sigui compatible amb l’aprofitament ordenat dels re-
cursos i l’activitat dels habitants.

Atès que els valors naturals qualificats del massís del 
Garraf són evidents: biodiversitat, paisatge, geologia i 
patrimoni cultural, i que aquests es conserven mentre 
determinades activitats humanes compatibles són ob-
jecte d’ordenació.

Atès que l’Ajuntament de Gavà va elaborar l’any 2013 
un manifest que ha rebut l’adhesió de nombrosos ajun-
taments del Garraf i fins i tot del Baix Llobregat, i 
que remarca els valors que han merescut la protecció 
d’aquest espai: biodiversitat de flora i fauna, patrimoni 
cultural, aspectes històrics i socials.

I donat que les dimensions de l’espai natural protegit 
(12.374 ha) el fan mereixedor d’haver-se acollit a la 
mateixa tramitació de la qual van ser objecte altres es-
pais naturals protegits propers de Catalunya com Sant 
Llorenç del Munt que fou declarat Parc Natural l’any 
1987; el Montseny l’any 1987 i Collserola l’any 2010.

Atès que els Ajuntaments d’Olivella, Avinyonet del 
Penedès, Gavà, Castelldefels, Sitges, Vilanova i la 
Geltrú i Olesa de Bonesvalls han aprovat les mocions 
d’adhesió al Manifest en favor de la declaració com a 
Parc Natural de l’Espai natural protegit del Massís del 
Garraf i la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de 
l’aprovació del Decret de creació del Parc Natural del 
Massís del Garraf.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

A aprovar, en virtut del que disposa l’article 25 de la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, el Decret de Creació del 
Parc Natural del Massís del Garraf.

Palau del Parlament, 17 de març de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball temporal per a establir un 
marc català de qualitat de les pràctiques no 
laborals
Tram. 250-01575/10

Presentació
GP ERC, GP SOC, GP ICv-EUiA, Grup Mixt

Reg. 110419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vi-
lalta i Torres, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Maurici Lucena i 
Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, 
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Lorena Vicioso Adria, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, Quim 
Arrufat Ibáñez, diputat del Grup Mixt, 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 Polítiques de Joventut.

Exposició de motius

Les conseqüències de les darreres reformes laborals i 
certs decrets, així com la proposta d’implantació de la 
Garantia Juvenil feta pel govern de l’Estat espanyol, 
posen amb força sobre la taula la qüestió de les pràcti-
ques no laborals. En un context d’elevat atur juvenil i 
una cada cop més difícil transició entre el món forma-
tiu i el laboral, hi ha qui posa l’accent en les pràctiques 
no laborals com a primer contacte de les persones jo-
ves amb el mercat laboral.

Les pràctiques no laborals són aquelles realitzades 
pels i les estudiants al final del seu període formatiu, 
amb l’objectiu de donar-los a conèixer el funcionament 
d’una empresa o centre de treball relacionada amb els 
estudis cursats, i així millorar el seu bagatge i capa-
citats professionals. Aquestes són unes potencialitats 
que a la pràctica s’han vist estroncades per males pra-
xis que han estat possibles donada la manca de regula-
ció d’aquest tipus de pràctiques.

És per aquest context en particular que la present pro-
posta de resolució en torn la qualitat de les pràctiques 
aborda exclusivament les de tipus no laboral, deixant 
a banda les de tipus laboral. Mentre que les segones 
queden regulades sota la figura del contracte en pràcti-
ques (que tot i així, cal mencionar que només s’utilitza 
en un 2% del total de contractes), i per tant abusos en 
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les mateixes són susceptibles de ser detectats i sancio-
nats per la normativa laboral aplicable; aquest no és el 
cas de les primeres.

Cal remarcar doncs, que les pràctiques no laborals al 
cap i a la fi suposen un acord entre parts amb desigual 
poder de negociació (centre formatiu, centre de treball 
i/o empresa i estudiant). Davant la manca d’una relació 
laboral, s’obre un ventall de possibles irregularitats i 
disparitat respecte a hores, remuneració (si n’hi ha) i 
tasques efectuades, sense que hi hagi cap tercera part 
que fiscalitzi o monitoritzi aquesta situació.

Així, la realitat amb la que molts i moltes joves s’estan 
trobant dista molt de la desitjada.

Les pràctiques no laborals s’estan utilitzant per substi-
tuir llocs de treball, convertint-se en una via perfecta 
per l’explotació laboral. Sense contracte, sense drets i 
amb un salari extremadament baix o inexistent; l’ús 
majoritari que s’està fent d’aquesta figura desnatura-
litza la seva pròpia raó d’existència, i no podem ac-
ceptar-les com la via normal, generalitzada, i preferent 
d’accés al mercat de treball pels i les joves.

Freqüentment, els períodes de pràctiques es caracte-
ritzen per ser una experiència de poca qualitat. Els i 
les alumnes realitzen tasques inadequades sense un 
seguiment adient per part d’un/a tutor/a i els contin-
guts formatius tendeixen a ser insuficients. A més a 
més, moltes d’aquestes no tenen cap tipus de remu-
neració i els i les estudiants no gaudeixen de protec-
ció social. Les múltiples modalitats de les pràctiques 
no laborals i les diferents normatives que es poden 
aplicar a les mateixes generen una inseguretat jurídi-
ca tant per les empreses com pels i les estudiants. En 
el cas de l’Estat Espanyol, són pocs els convenis col-
lectius on es fa referència a les pràctiques, i si s’hi fa 
referència és per explicitar el caràcter no laboral de 
les mateixes.

En definitiva, l’absència d’unes normes universals o 
marc de qualitat debilita l’objectiu fonamental de les 
pràctiques: capacitar, formar i orientar professional-
ment als i a les estudiants, en tant que complement a 
la seva formació.

En aquest context, les iniciatives que s’han dut a terme 
a nivell europeu per promoure la qualitat de les pràc-
tiques han quedat en meres declaracions d’intencions. 
El Consell de Ministres de la Unió Europea (UE) va 
aprovar el passat 10 de març de 2014 la recomanació 
d’un Marc Europeu de Qualitat pels Períodes de Pràc-
tiques per la UE (Council recommendation on a Qua-
lity Framework for Traineeships).

Aquest Marc havia despertat en la seva fase d’elabo-
ració grans expectatives entre les organitzacions ju-
venils europees i d’altres agents socials. El fet que per 
primer cop es normativitzessin les pràctiques per ga-
rantir-ne la qualitat donava resposta a una reclama-
ció històrica d’entitats sindicals estudiantils, associ-

acions de becaris/es i consells de joventut europeus, 
agrupats sota el paraigües de l’European Youth Fo-
rum (YFJ).

Malauradament, aquest Marc ha resultat ser una breu 
llista de recomanacions no obligatòries que, a més a 
més, no donen resposta als principals reptes ja descrits 
en aquest camp. Com a resposta, s’han generat propos-
tes coordinades pel YFJ per un veritable Marc que ga-
ranteixi la qualitat i la utilitat de les pràctiques, l’ano-
menada «European Quality Charter on Internships 
and Apprenticeships».

Retornant al context català, és evident que les precà-
ries condicions en què gran part de les pràctiques es 
desenvolupen està dinamitant una eina que hauria de 
contribuir a pal·liar la dramàtica situació de l’atur ju-
venil per la via de la millora de l’ocupabilitat de les 
persones joves. Es fa més necessari que mai, doncs, 
que més enllà de donar suport a les reivindicacions 
que s’estan duent a terme en l’àmbit europeu, fem un 
pas endavant per millorar la situació al nostre país, i 
s’impulsi un Marc Català de Qualitat de les Pràcti-
ques.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, i en concret, al Consell de Relaci-
ons Laborals de Catalunya del Departament d’Empre-
sa i Ocupació, a convocar un grup de treball temporal 
que tingui per temàtica l’establiment d’un Marc Català 
de Qualitat de les Pràctiques vinculant.

El grup de treball ha de tenir com a interlocutores per-
sones representants de les organitzacions sindicals i 
empresarials, de l’Administració de la Generalitat, del 
món universitari i de la Formació Professional, d’en-
titats sindicals juvenils, entitats sindicals estudian-
tils i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC) com a representant del Moviment Associatiu 
Juvenil.

El grup de treball ha de tenir per objectiu la consecu-
ció d’un Marc Català de Qualitat de les Pràctiques que 
abordi els següents objectius programàtics: 

– Les pràctiques s’han de vincular a un programa edu-
catiu específic.

– Les pràctiques no han de substituir llocs de feina 
i no es poden dur a terme tasques productives. Per 
aquestes, s’entenen aquelles tasques desenvolupades 
per l’estudiant en pràctiques que permeten substitu-
ir un lloc de treball o generar-ne un de nou exempt 
de contracte. Ben al contrari, entenem que la perso-
na en pràctiques ha de fer de suport i col·laborar amb 
una persona del centre de treball i/o empresa, qui és 
la responsable en darrera instància d’aquestes tasques 
productives.
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– El centre educatiu ha de monitoritzar i supervisar les 
pràctiques per tal que les tasques s’adeqüin als contin-
guts del pla formatiu i no es cometin abusos.

– Juntament amb la figura d’un/a tutor/a al centre edu-
catiu, l’alumne en pràctiques ha de comptar amb un 
tutor/a al centre de treball i/o empresa que també porti 
a terme un seguiment del període en pràctiques i en 
faci extensiva la seva valoració al centre formatiu de 
referència.

– De la mateixa manera, els comitès d’empresa o en 
el seu defecte les organitzacions sindicals representati-
ves han de tenir accés a la informació relativa als i les 
estudiants i als convenis bilaterals entre centre d’estu-
di i empresa (incloent-hi doncs, el nombre de persones 
en pràctiques que hi ha al centre, les tasques que efec-
tuen, nombre d’hores i d’altres condicions relaciona-
des al període de pràctiques com ara gaudi de dies de 
lliure disposició i vacances).

– És imprescindible que el centre de treball i/o em-
presa i l’estudiant signin un conveni vinculant on es 
detalli el pla formatiu, els objectius, les tasques, la 
durada i els crèdits que s’assoliran per tal de garan-
tir la seguretat dels i les joves en pràctiques de forma 
eficaç. Aquest conveni vinculant ha d’ésser supervisat 
pel centre educatiu, qui ha de vetllar pel seu compli-
ment.

– Cal que s’implementi un sistema que permeti acredi-
tar i reconèixer les habilitats i aprenentatges obtinguts.

– S’ha de limitar el número d’estudiants en pràctiques 
per proveïdor.

– Cal que s’apliquin totes les normatives de seguretat 
laboral a les persones en pràctiques.

– Les despeses que es generin durant el període de 
pràctiques s’han d’abonar.

– En cas que es tracti de pràctiques remunerades, com 
a mínim la remuneració ha de ser el salari mínim in-
terprofessional (SMI). A més a més, és necessari que 
la persona jove estigui inscrita dins del règim general 
de la Seguretat Social com assimilades a treballadors/
es per compte aliè, tal i com estableix el Reial Decret 
1493/2011 de 24 d’Octubre, i que es preservin tots els 
seus drets socials.

– Cal garantir que es contracti un percentatge mínim 
de persones joves en pràctiques.

– Cal que l’articulat del Marc inclogui un mecanisme 
d’avaluació i control extern que vetlli per l’acompli-
ment del mateix i contempli mecanismes d’inspecció i 
sanció de males praxis, si s’escau, en l’àmbit de la qua-
litat de les pràctiques.

En darrer lloc, el termini màxim perquè el grup de 
treball és constitueixi és el mes de Juny de 2015. Es 
preveu fiscalitzar l’activitat del grup de treball el De-
sembre de 2015 en una sessió monogràfica en el marc 

de la Comissió Parlamentària d’Empresa i Ocupació 
del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de març de 2015

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Marta Vilalta i Tor-
res, diputada, GP ERC. Maurici Lucena i Betriu, por-
taveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP SOC. Dolors 
Camats i Luis, portaveu; Lorena Vicioso Adria, dipu-
tada, GP ICV-EUiA. David Fernàndez i Ramos, por-
taveu; Quim Arrufat Ibáñez, diputat, del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre l’adequació a 
la legalitat de l’impost sobre la provisió de 
continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques
Tram. 250-01576/10

Presentació
Àngels Ponsa i Roca, del GP CiU, Teresa vallverdú 

Albornà, del GP ERC, xavier Sabaté i Ibarz, del 

GP SOC, Dolors Camats i Luis, del GP ICv-

EUiA, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 110479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Àngels Ponsa i Roca, Teresa Vallverdú Albornà, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, Dolors Camats i Luis, Quim Arru-
fat Ibáñez, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

En ús de les competències atribuïdes a la Generalitat 
de Catalunya per a establir tributs propis mitjançant 
una llei del Parlament de Catalunya i de la competèn-
cia exclusiva en matèria de cultura, el passat 4 de de-
sembre de 2014 es va aprovar la Llei 15/2014, del 4 de 
desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques i de foment del sector audiovisual i la di-
fusió cultural digital (tram. 200-00023/10).

L’actual crisi econòmica ha perjudicat greument la si-
tuació de la indústria cultural i, en particular, la de la 
indústria cinematogràfica i, així mateix, ha reduït sig-
nificativament els ingressos de l’Administració de la 
Generalitat.

Amb la llei que crea el nou impost es pretén contribuir 
a pal·liar els efectes adversos que incideixen en les in-
dústries culturals audiovisuals catalanes.

Així, la Llei aprova un tribut finalista que té l’objectiu 
de dotar els fons per al foment de la indústria cinema-
togràfica i audiovisual de Catalunya i la difusió cultu-
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ral digital. Amb aquest impost es pretén, d’una banda, 
enfortir i ajudar la producció pròpia audiovisual en la 
línia del que fan la majoria de països europeus –que 
complementen les aportacions de fons públics amb les 
aportacions procedents de taxes– i, de l’altra, fomentar 
la creació de continguts digitals i fer-los accessibles al 
públic mitjançant polítiques de digitalització.

L’impost és aplicable, en l’àmbit territorial de Catalu-
nya, als prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques inscrits en el Registre d’operadors de xar-
xes i de serveis de comunicacions electròniques que 
presten el servei a Catalunya (subjecte passiu a títol de 
substitut del contribuent), sense que comporti cap càr-
rega tributària per a les persones que tinguin contra-
ctat el servei d’accés.

Amb posterioritat a l’aprovació de la Llei 15/2014, el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha 
plantejat unes presumptes discrepàncies competen-
cials entre la nova figura impositiva d’aquesta Llei 
15/2014 i la limitació que imposen els apartats 2 i 3 
de l’article 6 de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de se-
tembre, de finançament de les comunitats autònomes 
(LOFCA), en el sentit que els tributs que estableixen 
les comunitats autònomes no poden recaure sobre els 
mateixos fets imposables que graven impostos esta-
tals o locals, com seria l’impost sobre el valor afe-
git (IVA). Per aquest motiu, el Ministeri ha proposat 
d’obrir el procediment de negociació que estableix 
l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Consti-
tucional per arribar a un acord que resolgui la proble-
màtica plantejada i, en el cas que la Generalitat s’hi 
oposés, ha advertit que el Govern de l’Estat podria 
presentar de manera immediata un recurs d’incons-
titucionalitat.

Davant d’aquesta situació, el conseller de Cultura, els 
grups parlamentaris i representants del sector audi-
ovisual català, en la reunió tinguda el 5 de març de 
2015, s’han ratificat en la idea d’acceptar el procedi-
ment negociador, però demanen al Govern de conti-
nuar amb l’aplicació de la Llei 15/2014 perquè entenen 
que s’adequa a la legalitat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Manifesta, una vegada més, el seu suport al sector 
audiovisual català.

b) Fa avinents la seva competència per a legislar en 
l’àmbit dels tributs propis i la competència exclusiva 
de la Generalitat en matèria de cultura.

c) Es referma en l’adequació al marc legal vigent de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
per al foment del sector audiovisual, i fa avinent que la 
creació d’aquest impost es va produir com a expressió 

de la voluntat àmpliament majoritària dels grups de la 
cambra.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Emprendre les accions necessàries per a la defensa 
de la legalitat de l’impost sobre la provisió de contin-
guts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques per al foment del sector audiovisual.

b) Continuar desplegant i aplicant la Llei 15/2014, del 
4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de contin-
guts per part de prestadors de serveis de comunicaci-
ons electròniques i de foment del sector audiovisual i 
la difusió cultural digital.

Palau del Parlament, 12 de març de 2015

Àngels Ponsa i Roca, GP CiU; Teresa Vallverdú Al-
bornà, GP ERC; Xavier Sabaté i Ibarz, GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, GP ICV-EUiA; Quim Arrufat 
Ibáñez, Grup Mixt; portaveus a la CCL

Proposta de resolució de suport a la Resolu-
ció del Parlament Europeu sobre la situació 
a Veneçuela
Tram. 250-01577/10

Presentació
GP PPC

Reg. 110550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Juan Milián 
Querol, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El 12 de març de 2015, el Parlament Europeu va apro-
var la Resolució sobre la situació a Veneçuela, núm. 
2015/2582(RSP).

En la proposició presentada a la cambra, el diputats 
van fer diverses consideracions sobre la detenció arbi-
trària d’alguns membres de l’oposició al règim, la vio-
lació sistemàtica dels drets humans dels detinguts po-
lítics i la manca d’independència dels òrgans judicials 
encarregats de jutjar als opositors, entre altres.

Finalment, després de la incorporació al text original 
d’aportacions de diferents grups parlamentaris, una 
àmplia majoria de diputats va recolzar un text consen-
suat de 15 punts, entre els quals els següents: 
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1. Reitera la seva profunda preocupació per l’agreuja-
ment de la situació a Veneçuela i condemna l’ús de la 
violència contra els manifestants; demana a les autori-
tats veneçolanes que alliberin immediatament a An-
tonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos i a 
tots els manifestants pacífics, estudiants i líders opo-
sitors detinguts arbitràriament per exercir el seu dret 
a la llibertat d’expressió i els seus drets fonamentals, 
d’acord amb les peticions formulades per diversos or-
ganismes de les Nacions Unides i organitzacions inter-
nacionals; i demana igualment a les autoritats veneço-
lanes que retirin les acusacions infundades en contra 
d’aquestes persones; 

2. Demana a les autoritats de Veneçuela que vetllin per-
què Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceba-
llos i tots els altres presos polítics rebin qualsevol tipus 
d’atenció mèdica que puguin necessitar i obtinguin un 
accés immediat, privat i periòdic a les seves famílies i 
als advocats de la seva elecció; així com manifesta la 
seva profunda preocupació pel deteriorament de l’estat 
de salut i les condicions de reclusió dels presos; 

3. Demana al Govern veneçolà que deixi de perseguir i 
reprimir políticament a l’oposició democràtica i de vi-
olar les llibertats d’expressió i de manifestació, i insta 
que es posi fi a la censura dels mitjans de comunicació; 
igualment recorda a les autoritats que les veus oposito-
res són indispensables per a una societat democràtica; 

4. Condemna la mort per impacte d’arma de foc de 
l’estudiant de batxillerat Kluivert Ferney Roa Núñez a 
mans d’un funcionari de la Policía Nacional Bolivari-
ana així com de sis joves manifestants més, i transmet 
el seu condol a les famílies; demana al Govern que re-
voqui la recentment promulgada Resolució 8610, que 
permet a les forces de seguretat l’ús de la força poten-
cialment mortal, ja sigui amb armes de foc o d’un altre 
tipus capaços de matar, en el control de manifestaci-
ons de civils, ignorant així l’article 68 de la Constitu-
ció de Veneçuela; 

5. Demana al Govern de Veneçuela que compleixi el que 
disposa la seva pròpia Constitució i les seves obligaci-
ons internacionals pel que fa a la independència judici-
al i als drets de llibertat d’expressió, associació i reunió 
pacífica, així com al pluralisme polític, que constituei-
xen elements fonamentals de la democràcia; demana al 
Govern veneçolà que creï un entorn en què els defensors 
dels drets humans i les organitzacions no governamen-
tals independents puguin realitzar el seu treball legítim 
de foment dels drets humans i la democràcia; remarca 
que, com a membre no permanent del Consell de Segu-
retat de les Nacions Unides, al Govern de Veneçuela li 
incumbeix una especial responsabilitat a l’hora de res-
pectar l’Estat de Dret i el Dret internacional; 

6. Demana al Govern veneçolà que vetlli perquè les 
acusacions s’investiguin amb rapidesa i imparciali-
tat, sense marge per a la impunitat, i respectant ple-
nament el principi de presumpció d’innocència i les 

degudes garanties processals; recorda que el respecte 
del principi de la separació de poders és fonamental en 
un règim democràtic, i que el sistema judicial no pot 
ser utilitzat com a arma política; demana també a les 
autoritats veneçolanes que garanteixin la seguretat de 
tots els ciutadans del país, independentment de les se-
ves opinions o adscripcions polítiques; 

7. Expressa la seva preocupació per la possibilitat que 
les noves protestes desemboquin en més actes violents 
que no farien més que aprofundir la bretxa entre les 
posicions del Govern i l’oposició i contribuirien a po-
laritzar en major mesura la delicada situació política 
que es registra a Veneçuela; demana als representants 
de tots els partits i estaments de la societat veneçola-
na que mantinguin la calma tant pel que fa a les se-
ves declaracions com a les accions que emprenguin; 
desaconsella tota acció que pugui conduir a un clima 
de tensió i retrocés, el que podria provocar la desle-
gitimació i il·legalització de l’oposició democràtica o 
l’anul·lació de les eleccions; 

8. Manifesta la seva preocupació perquè l’oposició po-
lítica estigui sent objecte de detencions arbitràries i 
atacs durant un any electoral, el que podria posar en 
dubte tant la legitimitat com el resultat dels comicis; 

9. Demana a les autoritats veneçolanes, en vista de 
les pròximes eleccions parlamentàries, que aprofitin 
aquest període per establir un procés polític integra-
dor basat en el consens i la responsabilitat compartida, 
a través d’un veritable diàleg nacional amb la partici-
pació significativa de totes les forces polítiques demo-
cràtiques en el marc de la democràcia, l’Estat de Dret 
i el ple respecte dels drets humans; demana a ambdues 
parts, així mateix, que sotmetin a debat els problemes 
de major gravetat que afronta el país, per tal d’empren-
dre les reformes necessàries en matèria econòmica i 
de governança; demana a les autoritats de Veneçuela 
que garanteixin la celebració d’unes eleccions parla-
mentàries lliures i justes en el marc d’un procés plena-
ment integrador amb la participació de tots els actors 
democràtics; demana a tots els actors polítics que no 
permetin que la seva lluita política desbordi els límits 
de l’ordenament constitucional ni cedeixin a pressió 
alguna que pretengui que agreugin les seves accions.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a manifestar públicament el seu suport a la Re-
solució del Parlament Europeu, de 12 de març de 2015, 
sobre la situació a Veneçuela, núm. 2015/2582(RSP), 
en especial als seus punts 1 a 9.

Palau del Parlament, 19 de març de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 
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Proposta de resolució de solidaritat amb el 
poble sahrauí i de suport al seu dret a l’auto-
determinació
Tram. 250-01578/10

Presentació
Marta vilalta i Torres, del GP ERC, Ferran Pedret 

i Santos, del GP SOC, Rafael Luna vivas, del 

GP PPC, Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-

EUiA, José María Espejo-Saavedra Conesa, del 

GP C’s, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 110688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre de solidaritat amb el Sàhara Occidental, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

En el 39è aniversari de la proclamació de la República 
Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i després de l’apro-
vació de la Declaració de Pamplona en el marc de la 
XIX Conferència d’Intergrups parlamentaris «Pau i lli-
bertat al Sàhara Occidental», presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya recorda i renova la solida-
ritat amb el poble Sahrauí i es reafirma amb les resolu-
cions aprovades per Nacions Unides i amb el respecte 
al Dret Internacional del legítim dret del poble Sah-
rauí a l’autodeterminació mitjançant referèndum, com 
a últim pas al procés de descolonització, que persisteix 
des de fa dècades.

El Parlament de Catalunya acorda instar al Govern de 
la Generalitat a promoure les iniciatives polítiques ne-
cessàries encaminades a aconseguir una solució justa 
i definitiva, a garantir els drets humans i aconseguir la 
pau i la llibertat del Sàhara que passen per: 

a) Recordar que el Sàhara Occidental és un territori no 
autònom sotmès al Dret Internacional que mai ha for-
mat part del regne de Marroc, i exigir que cessi l’ocu-
pació il·legal del Sàhara Occidental i que s’exerceixi el 
dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

b) Exigir al regne de Marroc l’escrupolós respecte als 
drets humans en els territoris ocupats del Sàhara Oc-
cidental i la fi de les vulneracions de drets humans que 
pateix la població sahrauí, en especial la situació dra-
màtica de soledat i patiment de les dones sahrauís, do-
blement víctimes del conflicte.

c) Exigir al Regne de Marroc que es produeixi l’im-
mediat alliberament dels presos polítics i de conscien-

cia sahrauís i que cessin les violacions dels drets hu-
mans en les presos que controla, garantint la integritat 
física i psíquica dels presos.

d) Exigir al Govern de l’estat espanyol que revisi la si-
tuació de Hassanna Aalia i atorgui a l’activista sahrauí 
el reclamat asil polític.

e) Instar a Nacions Unides que promogui sense més 
dilació la solució justa i definitiva del conflicte del 
Sàhara Occidental, que passa per portar a la pràctica 
el dret d’autodeterminació del poble Sahrauí mitjan-
çant la celebració del referèndum.

f) Instar a Nacions Unides que doti la MINURSO de 
la potestat per a la vigilància i salvaguarda dels drets 
humans de la població sahrauí als territoris ocupats.

g) Denunciar l’espoli dels recursos naturals al Sàhara 
Occidental per part de Marroc i exigir a les empreses 
que operen a la zona el respecte al dret internacional i 
als drets de la població sahrauí.

h) Demanar a les institucions públiques a continuar i 
incrementar el suport solidari i humanitari tant a la 
població refugiada als campaments de Tindouf com 
als habitants sahrauís dels territoris ocupats.

Palau del Parlament, 10 de març de 2015

Marta Vilalta i Torres, diputada GP ERC; Ferran Pe-
dret i Santos, diputat GP SOC; Rafael Luna Vivas, 
diputat GP PPC; Hortènsia Grau Juan, diputada GP 
ICV-EUiA; José María Espejo-Saavedra Conesa, di-
putat GP C’s; Quim Arrufat Ibáñez, diputat del Grup 
Mixt 
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00030/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 24 de març de 2015, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declara-
des per la diputada Alicia Alegret Martí relatives a les 
activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compati-
bilitat de la diputada Alicia Alegret Martí (tram. 234-
00030/10)

Palau del Parlament, 24 de març de 2015

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 110059 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

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 del Síndic de Greuges

Alta
Carles Puigdemont i Casamajó

Baixa
Anna Figueras i Ibàñez

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 110058 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

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 d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Alta
Anna Figueras i Ibàñez

Baixa
Carles Puigdemont i Casamajó

Palau del Parlament, 16 de març de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 848/X, 
relativa a l’Informe de fiscalització 16/2014, 
sobre la Fundació per a la Universitat Oberta 
de Catalunya, corresponent al 2012
Tram. 290-00761/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 110070 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

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 848/X, relativa a 
l’Informe de fiscalització 16/2014, sobre la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponent 
al 2012 (tram. 290-00761/10), us informo del següent: 

Pel que fa a les recomanacions de l’informe de fiscalit-
zació de la FUOC referit, la Secretaria d’Universitats 
i Recerca (SUR) va instar la UOC a aplicar als estudi-
ants del Campus Principal els preus, les bonificacions 
i els recàrrecs establerts en el Decret de preus públics 
dels ensenyaments universitaris. En aquest sentit, 
malgrat que el procés de matricula de la UOC és un 
procés personalitzat per a cada estudiant, la Universi-
tat ens informa que ha modificat l’aplicació informàti-
ca que gestiona les exempcions, les bonificacions i els 
recàrrecs dels preus amb la finalitat d’aplicar el De-
cret de preus, així com va acordar dur a terme la im-
plementació d’un sistema de gestió de control intern 
de l’acompliment normatiu amb la finalitat que la ges-
tió de la Universitat, d’una manera sistemàtica s’ajusti 
als paràmetres esperats de compliment i fiabilitat.

Pel que fa a la segona recomanació, relativa a les 
despeses per estudis, dictàmens i assessoraments, la 
UOC ens informa que des de la notificaci6 de l’infor-
me de fiscalització, les despeses pressupostàries dels 
estudis i dictàmens emmarcats sota l’aplicació pressu-
postària 227.005 del pressupost de la FUOC està pre-
vist que compleixin allò establert en l’acord de Go-
vern de 9 de desembre de 2009, pel qual s’estableix el 
protocol de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic en relació amb la contractació d’estudis 
i dictàmens.

Per últim, pel que fa a l’abast del contracte programa 
de la Generalitat de Catalunya amb la FUOC, la Gene-
ralitat fins ara ha formalitzat tres contractes programa, 
el darrer per al període 2009-2014. En aquest contrac-
te programa, s’establien els compromisos pressupos-

taris de la Generalitat en el Campus Principal de la 
UOC i condicionava la seva transferència anual a l’as-
soliment d’eixos estratègics i objectius de millora.

El contracte programa ha fixat l’import anual de la 
subvenció de la Generalitat que inclou la previsió eco-
nòmica per a desenvolupar l’activitat docent ordinària 
del Campus Principal. En aquest punt és important 
destacar que el contracte programa ha contribuït al fi-
nançament d’aquest Campus, el qual ha anat destinat 
als estudiants amb veïnatge administratiu a Catalunya, 
sense que hi hagi hagut cap altre element diferencia-
dor entre un campus i els altres de la pròpia univer-
sitat.

Com a mesures correctores, la UOC ens informa que 
ha eliminat de tots els seus canals d’informació, qual-
sevol referència que pogués semblar que hi havia una 
diferència de preus per raó de llengua.

Per altra banda, fruit de la modificació de la composi-
ció del Patronat de la FUOC feta per la Llei 2/2014; de 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic, la UOC queda fora de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya. Per tant, a partir d’aquest moment, a la 
UOC no li són d’aplicació les disposicions pressupos-
tàries que acorda la Generalitat de Catalunya per al 
seu sector públic. D’acord amb això en la futura re-
dacció del contracte programa i si el nou «status» jurí-
dic de la FUOC és compatible amb el fet de poder se-
guir gaudint d’un contracte programa amb el Govern, 
s’haurà d’evitar la confusió creada en el contracte pro-
grama recentment finalitzat, tot introduint algunes de 
les recomanacions i observacions de l’informe de fis-
calització.

Així mateix, el Govern posa de manifest que la direc-
ció de la UOC ha dut a terme un seguit d’actuacions 
per esmenar les 13 observacions formulades per la 
Sindicatura de Comptes en el seu informe de fiscalit-
zació referit.

Barcelona, 16 de març de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 862/X, 
sobre la plantilla de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra i les actuacions poli-
cials en l’àmbit rural i agrari
Tram. 290-00775/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 110005 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

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 862/X, sobre la plan-
tilla de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i les actuacions policials en l’àmbit rural i agrari 
(número de tramitació 290-00775/10), us informo del 
següent:

Amb relació a l’apartat a, la ràtio policial de Catalu-
nya és, actualment, de 4,59 agents de policia per cada 
1.000 habitants, considerant la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), les policies locals 
i les forces i cossos de seguretat destinats a Catalunya.

Pel que fa a l’apartat b, en la sessió de 14 de setembre 
de 2006 de la Junta de Seguretat de Catalunya es va 
acordar que, finalitzat el desplegament territorial l’any 
2008, calia completar, mitjançant successives convo-
catòries anuals, els efectius finals previstos del cos de 
Mossos d’Esquadra, que es varen fixar en 18.267 poli-
cies per a l’any 2015. El desenvolupament i el creixe-
ment en termes de plantilla del cos de Mossos d’Es-
quadra es va haver d’aturar al juliol de 2012 a causa 
de la greu situació econòmica, essent la 25a. promo-
ció l’última incorporació d’efectius al cos de Mossos 
d’Esquadra.

La Direcció General de la Policia, en considerar que 
s’ha de dotar dels mitjans tècnics necessaris per al 
compliment de les funcions que té atribuïdes la PG-
ME, ha valorat l’interès i la conveniència de proposar 
una oferta d’ocupació pública per a l’any 2015.

Quant als apartats c i d, els fets delictius enregistrats 
en l’àmbit del món rural durant l’any 2014 van ser, en 
tots els mesos, inferiors als succeïts durant el 2013. 
Concretament, en el període que comprèn de desem-
bre de 2013 fins el mes de novembre de 2014 els fets 
delictius es van reduir un 14% respecte el mateix perí-
ode de l’any anterior. Els esforços que destina la PG-
ME a la lluita contra els fets delictius que es produei-
xen en l’àmbit rural està obtenint resultats favorables i 
es continua dedicant-hi recursos per aconseguir que el 
nombre de fets encara sigui inferior.

L’any 2014 es va dedicar una mitjana de 13.150 ho-
res mensuals destinades al patrullatge i a l’establi-
ment de controls policials de pas en els punts estratè-

gics d’entrades i sortides de les zones rurals, l’objectiu 
dels quals és prevenir la comissió de fets delictius i, en 
qualsevol cas, detectar, localitzar i identificar els au-
tors dels delictes que s’hagin pogut produir i, així, po-
der garantir la seguretat ciutadana en aquest àmbit. En 
total es van efectuar 158.280 hores de treball i 13.702 
controls, el que significa, en el cas dels controls, un in-
crement del 26%.

Amb caràcter periòdic, i com a resultat del perma-
nent estudi delinqüencial que la PG-ME porta a terme, 
s’efectuen dispositius especials dins el marc del POE 
Món Rural mitjançant els quals s’intensifiquen les ac-
cions de prevenció de fets delictius. En aquests hi par-
ticipen efectius de diferents serveis especialitzats de 
cada regió, amb l’objectiu d’incrementar la sensació de 
seguretat i així poder disminuir els il·lícits penals que 
es puguin cometre en l’entorn rural.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra re-
cull in situ denúncies de determinats fets delictius 
mitjançant tríptics amb la finalitat d’evitar desplaça-
ments a les víctimes i, alhora, donar major sensació 
de seguretat i proximitat. Aquestes denúncies recolli-
des in situ, en diverses ocasions, són fets delictius poc 
rellevants (petits furts de productes del camp, de les 
instal·lacions, etc.) els quals no es denunciarien si im-
pliqués un desplaçament de la víctima a dependències 
policials.

D’altra banda, la PG-ME disposa d’un tipus de patru-
lla policial, específica per a zones rurals, que té la par-
ticularitat de combinar dues tasques molt específiques 
i normalment diversificades en dos serveis diferents: la 
recollida in situ de les denúncies i les gestions relatives 
a la inspecció ocular, recollida d’empremtes i d’indi-
cis del delicte. Amb aquest tipus de patrulles s’acon-
segueix, a més d’una major eficàcia i eficiència de la 
tasca policial, un millor servei:

– la víctima no s’ha de desplaçar a la comissaria a pre-
sentar la denúncia i esperar que, posteriorment, la do-
tació de policia científica s’acosti al lloc dels fets a re-
collir les mostres i fer les actes corresponents.

– l’entorn on recollir les mostres i les empremtes es-
tà menys contaminat, ja que l’actuació de recollida 
de denúncia i recollida d’empremtes i altres indicis és 
pràcticament immediata.

Finalment, pel que fa a l’apartat e, el concepte de lucre 
cessant fa referència a una lesió patrimonial consistent 
en la pèrdua d’un increment patrimonial net que s’ha-
gi deixat d’obtenir com a conseqüència d’un incom-
pliment, il·lícit o perjudici ocasionat o imputat a un 
tercer. La jurisprudència exigeix un rigor o criteri res-
trictiu en la valoració de la prova de l’existència del lu-
cre cessant i sobretot en el «quantum», a més d’acredi-
tar-se per part del perjudicat el nexe causal entre l’acte 
il·lícit i el benefici deixat de percebre, lucre cessant i la 
realitat d’aquest. En el cas d’il·lícits penals, la reclama-
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ció del lucre cessant formarà part de la indemnització 
civil que es derivi del procés penal.

L’operativa de la PG-ME consisteix a recollir en la de-
núncia policial tota la informació i adjuntar a les dili-
gències qualsevol documentació que aporti la víctima 
i que ajudi a quantificar aquest lucre cessant en la peça 
de responsabilitat civil del procés judicial.

Barcelona, 16 de març de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 864/X, 
sobre el localitzador de comissaries del web 
del Departament d’Interior
Tram. 290-00777/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 110006 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

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 864/X, sobre el loca-
litzador de comissaries del web del Departament d’In-
terior (número de tramitació 290-00777/10), us infor-
mo del següent:

La Direcció General de la Policia està revisant la llista 
de les dependències policials del cos de Mossos d’Es-
quadra. Un cop finalitzada aquesta revisió es facilita-
rà el llistat actualitzat als responsables de les pàgines 
web d’equipaments de la Generalitat de Catalunya i 
del Servei d’Atenció Ciutadana per fer-ne la correspo-
nent difusió.

Barcelona, 16 de març de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 865/X, 
sobre el record i reconeixement dels mem-
bres del Cos de Mossos d’Esquadra morts
Tram. 290-00778/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 110007 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

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 865/X, sobre el re-
cord i reconeixement dels membres del Cos de Mos-
sos d’Esquadra morts (número de tramitació 290-
00778/10), us informo del següent:

La Direcció General de la Policia ha revisat les actu-
acions que s’han de realitzar quan es produeixi la de-
funció d’un membre de la Policia de la Generalitat, es-
pecialment si aquesta és en acte de servei.

D’una banda, s’ha dictat la instrucció 2/2015, de 4 de 
febrer, per la qual es regulen les actuacions a seguir 
davant la defunció d’un membre de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra, en què s’ordenen les ac-
tuacions que s’han de realitzar en aquests supòsits. La 
instrucció regula, principalment, el protocol de comiat 
de la persona difunta, les accions de suport a l’entorn 
familiar i la tramitació administrativa de la defunció.

D’altra banda, es continuarà fent un reconeixement es-
pecífic als difunts durant la celebració de l’acte central 
del Dia de les Esquadres.

Finalment, s’està preparant, a la seu del Complex Cen-
tral, un monument commemoratiu i un espai de record 
als difunts.

Barcelona, 16 de març de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 867/X, 
sobre el Cos de Bombers de la Generalitat  
i sobre la dotació del Parc de Bombers de  
Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal
Tram. 290-00780/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 110008 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

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 867/X, sobre el 
Cos de Bombers de la Generalitat i sobre la dotació 
del Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - 
Castellbisbal (número de tramitació 290-00780/10), us 
informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, el Departament d’Interior ha 
anunciat la realització d’una convocatòria pública de 
153 places del Cos de Bombers funcionaris, amb l’ob-
jectiu de disposar d’efectius suficients per cobrir les 
places que han quedat vacants els darrers anys.

Quant a l’apartat b, el Govern manté converses regu-
lars amb els sindicats en l’àmbit de les relacions labo-
rals.

Amb relació a l’apartat c, el Govern fa esforços per 
disposar dels recursos materials i formatius necessaris 
per garantir la qualitat del servei. Quant a la dotació 
al parc de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbis-
bal d’un camió escala, es disposa de recursos limitats 
d’aquesta tipologia de vehicles, per la qual cosa la seva 
distribució es determina a partir de criteris operatius.

Finalment, pel que fa a l’apartat d, actualment ja és 
possible una comunicació directa entre els parcs de 
bombers, ja sigui per telèfon o bé via emissora a tra-
vés de la xarxa RESCAT. Tots els parcs d’una mateixa 
agrupació comparteixen el mateix grup de comunica-
ció TETRA.

Barcelona, 16 de març de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 880/X, 
sobre les hepatitis víriques
Tram. 290-00793/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 110614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la Resolució 880/X, 
sobre les hepatitis víriques, amb número de tramita-
ció 290-00793/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 21 de març de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
110614).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, 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 fini-
rà el 19.06.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2015.

Control del compliment de la Resolució 924/X, 
sobre l’elaboració d’un informe jurídic relatiu a 
la licitació del servei d’atenció i gestió de tru-
cades d’urgència 112 a l’Hospitalet de Llobre-
gat i Reus
Tram. 290-00829/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 110009 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

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 924/X, sobre l’ela-
boració d’un informe jurídic relatiu a la licitació del 
servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 a 
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l’Hospitalet de Llobregat i Reus (número de tramita-
ció 290-00829/10), s’adjunta, en annex, l’informe es-
mentat.

Barcelona, 16 de març 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 928/X, 
sobre la licitació pública del servei d’atenció i 
gestió de trucades d’urgència del 112
Tram. 290-00833/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 110010 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

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 l’apartat b de la Resolució 928/X, 
sobre la licitació pública del servei d’atenció i gestió 
de trucades d’urgència del 112 (número de tramitació 
290-00833/10), s’adjunta, en annex, l’informe dema-
nat.

Barcelona, 16 de març 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.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 139/X, 
sobre la situació dels hospitals
Tram. 390-00139/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 110615 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 

compliment a la Moció 139/X, sobre la situació dels 
hospitals (tram. 390-00139/10), us informo del següent:

La despesa per la prestació de serveis sanitaris per 
part de la xarxa sanitària d’utilització pública en el 
2014 serà, com a mínim, igual al pressupost aprovat 
pel Parlament de Catalunya per al 2014. Així mateix, 
cal assenyalar que en el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015, es continua mantenint un elevat 
pes de la despesa social i, en aquest sentit, es manté 
la mateixa proporció que en els pressupostos de l’any 
anterior.

D’altra banda, el Govern, mitjançant el Departament 
de Salut, ha fet i segueix fent diverses actuacions per 
tal de reclamar al Ministeri de Sanitat, Serveis Soci-
als i Igualtat (MSSSI) la compensació per l’atenció a 
desplaçats de Comunitats Autònomes (CA) i d’estran-
gers mitjançant el Fons de cohesió sanitària (FCS) i la 
implantació del Fons de garantia assistencial (FOGA) 
que té per objectiu cobrir la resta d’atenció a despla-
çats no coberts pel FCS. La Comissió de Seguiment 
del Fons de Cohesió Sanitària va acordar el 12 de Ju-
liol de 2013 iniciar el procediment per a la liquidació 
del FOGA 2013 juntament amb la liquidació del FCS 
2013, inicialment per a l’activitat d’atenció primària i 
les receptes mèdiques prescrites des de l’entrada en vi-
gor del RDL 16/2012 (abril 2012). El Departament de 
Salut va enviar informació sobre l’activitat prestada el 
2012 al MSSSI a finals del 2013 i al gener del 2014. 
En no rebre cap resposta del MSSSI, va reclamar el 
25 de març i el 9 de juliol de 2014 la compensació de 
l’activitat del FOGA. A més, el 10 de juliol de 2014 va 
trametre la informació al MSSSI en relació a la liqui-
dació del FCS 2014 mostrant el desacord en l’aplicació 
dels nous preus del FCS (amb base 2012) amb efectes 
retroactius i sense que estigués aprovada la correspo-
nent ordre ministerial que establia aquests nous preus. 
En la liquidació del FCS 2014 s’ha incorporat la liqui-
dació del FOGA farmàcia (receptes prescrites a d’al-
tres CA però dispensades a Catalunya) corresponent 
al període abril 2012 a desembre 2013. Malgrat això, 
en la liquidació del FOGA 2014 no s’ha incorporat 
la compensació de l’atenció primària per una manca 
d’informació tramesa per part de les CA. El Ministeri 
de Sanitat s’ha compromès que l’activitat de primària 
es liquidarà en el 2015.

Quant a la planificació de recursos durant els perío-
des d’estiu i d’hivern, els mesos de novembre i juli-
ol aproximadament, el Departament de Salut presen-
ta públicament els dispositius d’hivern (per al període 
comprès entre l’1 de desembre i el 31 de març) i d’estiu 
(entre l’1 de juliol i el 30 de setembre), respectivament. 
Aquests dispositius estan plantejats d’acord a criteris 
clínics i preveuen una oferta assistencial ajustada a la 
demanda que es produeix durant aquestes èpoques de 
l’any. Els responsables del Servei Català de la Salut, la 
Secretaria de Salut Pública i el Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques van presentar públicament el dispositiu 
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d’estiu 2014 el passat 9 de juliol, encara que, per mo-
tius d’agenda, la presentació als grups parlamentaris 
es va acabar realitzant el 4 de setembre. El disposi-
tiu d’hivern de 2014 es va presentar als portaveus dels 
grups parlamentaris a la Comissió de Salut el 12 de 
novembre de 2014.

En relació a l’elaboració d’un estudi per analitzar els 
principals indicadors de salut en la població en situa-
ció de vulnerabilitat, cal assenyalar que l’Observatori 
sobre els efectes de la crisi econòmica en la salut de 
la població va elaborar i presentar el passat mes d’oc-
tubre el primer informe «Determinants socials i eco-
nòmics de la salut. Efectes de la crisi econòmica en la 
salut de la població a Catalunya». L’objectiu de l’in-
forme era fer un seguiment dels principals indicadors 
de salut i analitzar-ne l’evolució, considerant també els 
indicadors relacionats amb els determinants socials 
de la salut, per tal d’observar com la crisi econòmica 
pot haver afectat la salut de la població de Catalunya. 
L’informe es pot consultar a l’enllaç http://observato-
risalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-
crisi-en-salut/detall/informe/inici/. Les dades i indica-
dors que apareixen a l’informe estan a disposició de 
la ciutadania i tots els agents del sistema en format de 
dades obertes a l’espai web de l’Observatori, dispo-
nibles a l’enllaç http://observatorisalut.gencat.cat/ca/
observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/
informe/dades_obertes/. A més de l’informe i les da-
des en format de dades obertes, a l’espai web de l’Ob-
servatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la 
població s’hi poden consultar documents i informes 
d’interès relacionats amb aquesta temàtica i l’opinió de 
persones expertes.

Finalment, cal posar de manifest que el CatSalut vet-
lla de manera continuada per garantir que en cap cen-
tre del SISCAT es vulnerin els drets de les persones 
usuàries del sistema sanitari de cobertura pública. No 
està permès ni el cobrament per a la realització de de-
terminades activitats cobertes pel sistema, ni pràc-
tiques com l’establiment d’una doble llista d’espera 
per a intervencions quirúrgiques, donat que aquestes 
pràctiques suposarien una conculcació del dret a rebre 
una atenció igual, sense altres diferències que les sa-
nitàries inherents a la naturalesa pròpia dels diferents 
processos assistencials. Per tal de fer efectives les ga-
ranties derivades del dret a la salut i de l’accés a la car-
tera de serveis dels sistema públic de Salut, el Servei 
d’Avaluació i d’Inspecció d’Assistència Sanitària del 
Departament, a instàncies del mateix CatSalut efec-
tua les activitats d’inspecció als establiments i serveis, 
obrint una investigació sempre que es produeix una 
denúncia relativa a l’oferiment de tractaments diferen-
ciats en funció de si l’accés és públic o privat.

Barcelona, 16 de març de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 156/X, 
sobre les garanties jurídiques i la tutela dels 
drets fonamentals de la població immigrant 
a Catalunya
Tram. 390-00156/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 110067 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 156/X, sobre les garanties ju-
rídiques i la tutela dels drets fonamentals de la pobla-
ció immigrant a Catalunya (tram. 390-00156/10), us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat pel 
secretari general de Justícia

Barcelona, 13 de març de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 158/X, 
sobre les accions polítiques i judicials per a 
no pagar el deute amb el projecte Castor
Tram. 390-00158/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 110661 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 24.03.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 158/X, sobre les accions políti-
ques i judicials per a no pagar el deute amb el projecte 
Castor (tram. 390-00158/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat ha dut a terme totes les ac-
cions al seu abast per impedir que s’apliqui la decisió 
del Govern de l’Estat d’indemnitzar els promotors del 
projecte Castor, decisió adoptada via Reial Decret llei.

D’una banda, el Govern va interposar en data 30 de 
desembre de 2014 recurs d’inconstitucionalitat 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, que el Tri-
bunal Constitucional ja ha admès a tràmit.

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/inici/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/inici/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/inici/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/dades_obertes/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/dades_obertes/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-els-efectes-de-crisi-en-salut/detall/informe/dades_obertes/
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D’altra banda, el Govern va adreçar una petició a la 
Comissió Europea per a que analitzi si la indemnitza-
ció als promotors del magatzem de gas Castor vulne-
ra la normativa europea en matèria d’ajuts d’Estat. La 
petició anava adreçada al director general de Compe-
tència de la Comissió Europea i al seu director general 
adjunt per a Ajudes d’Estat.

A més, el Departament d’Empresa i Ocupació s’ha 
adreçat al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per 
sol·licitar-li que es prenguissin les mesures per paralit-
zar el pagament de la indemnització a l’empresa ga-
sística.

En relació amb la presentació de documentació al fis-
cal en cap, el Departament d’Interior informa que va 
presentar una denúncia a la fiscalia.

Per altra banda, el Govern de la Generalitat, a través 
de la Direcció General d’Administració Local, ha estat 
en contacte permanent amb els ajuntaments afectats 
per els terratrèmols, els quals han posat els seus ser-
veis al servei dels ciutadans a l’efecte que les persones 
afectades poguessin fer les reclamacions pertinents.

Així mateix, cal destacar les actuacions del Govern en 
referència al pacte de l’energia i l’avantprojecte de llei 
de canvi climàtic.

Quant al pacte de l’energia, per impulsar la revisió ge-
neral de la planificació energètica de Catalunya, amb 
el doble horitzó dels perjudicis que ocasionarà la re-
forma energètica estatal i de l’aspiració d’una màxima 
sobirania energètica, el Govern va aprovar un Acord 
de Govern sobre l’impuls del Pacte nacional per a la 
sobirania energètica, en els següents termes:

– Encomanar al Departament d’Empresa i Ocupació 
que impulsi l’elaboració de la proposta de Pacte nacio-
nal per a la sobirania energètica.

– Crear un comitè coordinador presidit pel Secreta-
ri d’Empresa i Competitivitat, que piloti la redacció 
de les bases del Pacte nacional i els contactes amb els 
agents econòmics i socials, entitats acadèmiques i pro-
fessionals, organitzacions de la societat civil i grups 
polítics per tal de generar un consens ampli sobre el 
Pacte nacional.

– Aquest comitè coordinador haurà de pilotar tant la 
redacció e les bases del Pacte nacional, com els con-
tactes amb els agents econòmics i socials, entitats aca-
dèmiques i professionals, organitzacions de la societat 
civil i grups polítics per tal de generar un consens am-
pli. A tal efecte, es podrà constituir un comitè assessor 
format per experts en la matèria tractada.

Els objectius del pacte són els següents:

– Transformar el model energètic català actual en un 
model orientat vers:

– Un horitzó basat el cent per cent en les energies re-
novables.

– L’auto abastament energètic.

– L’estalvi, l’eficiència i la contenció.

– Un model de producció descentralitzat, democràtic 
i participatiu.

– Afavorir el canvi d’un sistema centralitzat de pro-
ducció de l’energia elèctrica a un altre que permeti el 
desenvolupament d’opcions alternatives com l’auto-
consum o les xarxes tancades.

– Adoptar el compromís de reduir un 25% el consum 
d’energia de l’Administració de la Generalitat abans 
del 2020 prenent com a base l’any 2007 i fomentar 
l’adopció de compromisos similars per part de les ad-
ministracions locals oferint-los el suport tècnic neces-
sari.

– Adoptar les mesures necessàries per a fomentar l’es-
talvi i l’eficiència energètica en tots els sectors consu-
midors d’energia (domèstic, industrial, serveis, trans-
port i primari) en el marc d’actuació de l’Institut 
Català d’Energia, assegurant les dotacions pressupos-
tàries adequades per a garantir les necessitats tècni-
ques i d’inversió en aquesta matèria.

– Establir una política tarifària que afavoreixi els con-
sums bàsics per a satisfer les necessitats familiars i fa-
ci que els consums més sumptuaris siguin discrimi-
nats amb un increment del preu.

– Promoure un canvi del marc regulador amb l’objec-
tiu de garantir el control democràtic de l’energia i fer 
que l’accés a l’energia sigui tipificat com un dret fo-
namental, i elaborar un pla de lluita contra la pobresa 
energètica, que prohibeixi la desconnexió de la xarxa.

– Decidir sobre la necessitat d’implementació de les 
infraestructures energètiques a Catalunya.

– Establir un pla d’aprofitament de la biomassa dels 
boscos de Catalunya per a usos energètics.

– Afavorir la investigació en energies renovables i, es-
pecialment en l’energia eòlica marina.

– Reforçar i adaptar les estratègies de la política ener-
gètica catalana perquè Catalunya assoleixi una econo-
mia i una societat de baixa intensitat energètica i baixa 
de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mit-
jà i llarg termini, en el marc de la revisió actual del Pla 
de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 i 
d’acord amb les conclusions del Pacte nacional per la 
sobirania energètica.

Quant a l’avantprojecte de llei de canvi climàtic, cal 
destacar la importància de l’energia en el conjunt 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Cata-
lunya. Així, el conjunt del cicle energètic (producció, 
transformació, transport, distribució i consum d’ener-
gia) representa el 76,8% de les emissions totals de ga-
sos amb efecte d’hivernacle a Catalunya i el 93% de 
les emissions de CO2. Aquestes dades mostren que per 
abordar la lluita contra les causes de l’escalfament glo-
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bal són clau les polítiques energètiques i totes aquelles 
altres polítiques que incideixen bé sigui sobre l’oferta 
d’aquesta energia com, molt especialment, sobre la se-
va demanda, afavorint uns models de consum eficients 
i responsables en àmbits com el transport, la mobilitat, 
l’urbanisme, l’habitatge, etc.

Aquesta motivació, entre d’altres, ha impulsat al Go-
vern a presentar l’avantprojecte de Llei de Canvi Cli-
màtic actualment en tramitació.

Barcelona, 18 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Marina Subi-
rats, de Feministes de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03084/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Tània Ver-
ge, professora de ciència política i agent 
d’igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03085/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Montse Pi-
neda, de Creación Positiva, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03086/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Internacional de la Do-
na Emprenedora amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03087/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Agima People Opina amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03088/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Fòrum Dona i Esport amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03089/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de TEDxBarcelonaWomen amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
Tram. 352-03090/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Càritas amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03091/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’associació El Safareig amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
Tram. 352-03092/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’associació Dones amb Empenta 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03093/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Marxa Mundial de les Dones - Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03094/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Genera amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03095/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Ires amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03096/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Drac Màgic amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03097/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Tamaia amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03098/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03099/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03100/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut de Ciències Polítiques 
i Socials amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03101/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Àrea de Mediació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03102/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’Elena Sintes, 
doctora en sociologia i experta en educació 
i usos del temps, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03103/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Jordi Ojeda, 
enginyer industrial i especialista en flexibili-
tat horària i calendari laboral, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03104/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Grup Set amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03105/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Famílies i Dones del 
Medi Rural amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03106/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03107/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 352-03108/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Teresa Torns 
i Martín, doctora en sociologia i membre del 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 
Quotidiana i el Treball de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03109/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Sara More-
no Colom, doctora en sociologia i profes-
sora de la Facultat de Ciències Polítiques 
i Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03110/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Mercè Otero 
Vidal, catedràtica de llatí, professora jubila-
da i experta en temes de coeducació, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03111/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’Encarna Bo-
delón González, doctora en dret i directora 
del grup d’investigació Antígona, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03112/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença de María de la 
Fuente Vázquez, doctora en ciència política, 
col·laboradora de l’Institut de Ciències Polí-
tiques i Socials de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i directora de l’Observatori IQ, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03113/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença Tània Verge 
Mestre, professora de ciència política a la 
Universitat Pompeu Fabra i experta en par-
ticipació política i gènere, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03114/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Feministes de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03115/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’Anna Ber-
ga, presidenta de la Comissió Dona i Cièn-
cia per al desenvolupament de les polítiques 
de dones en l’àmbit de l’educació superior i 
recerca del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03116/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Carme San-
martí, doctora en història i llicenciada en fi-
losofia i lletres, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 352-03117/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Sara More-
no, doctora en sociologia especialitzada en 
gènere, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03118/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de la directora 
general de Serveis Consultius i Coordinació 
Jurídica amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03119/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença d’Amparo To-
mé, professora i investigadora de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03120/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Maria Àn-
gels Cabré, directora de l’Observatori Cultu-
ral de Gènere, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03121/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’Ester Gimé-
nez-Salinas, catedràtica de dret penal i cri-
minologia d’ESADE, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03122/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’Esther Sán-
chez, doctora en dret i professora de dret 
del treball i de la Seguretat Social d’ESADE, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03123/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Sara Berbel, 
doctora en psicologia, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03124/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Carme Valls, 
metgessa i vicepresidenta del Centre d’Anà-
lisi i Programes Sanitaris, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03125/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de la directora 
general de Cooperació al Desenvolupament 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03126/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Teresa Martí-
nez, delegada a Catalunya de l’European As-
sociation of Single-Sex Education (EASSE), 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03127/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença de Mercè Cla-
ramunt, presidenta de Dones Juristes, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03128/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Carolina 
Barber, presidenta de l’Associació de Do-
nes Periodistes de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03129/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Carme Fi-
gueras, consellera del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03130/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’Anna Merca-
dé, directora de l’Observatori Dona, Empre-
sa i Economia de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03131/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Josefina Ru-
bio, presidenta de la Fundació Surt, amb re-
lació a la Proposició de llei d’igualtat efecti-
va entre dones i homes
Tram. 352-03132/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Núria Ra-
mon, presidenta del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03133/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Maria Rovi-
ra, presidenta de Dones d’Unió de Pagesos, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03134/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria de la Dona de Comis-
sions Obreres de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03135/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques 
Socials de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03136/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03137/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03138/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de les Dones amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03139/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Dones Directives i Professionals de 
l’Acció Social amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03140/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Surt amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03141/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03142/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori Dona, Empresa i 
Economia de la Cambra de Comerç de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03143/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Empre-
nedores amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03144/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Dones d’Unió de Pagesos amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 352-03145/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Unitària contra les Vi-
olències de Gènere amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 352-03146/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03147/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Xarxa de Migració, Gènere i Des-
envolupament amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03148/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Secretariat Gitano amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03149/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Dones No Estàndard 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03150/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Dones Juristes amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03151/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03152/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03153/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Dones del Col·legi Ofici-
al de Psicologia de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03154/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Professio-
nals de la Igualtat de Gènere amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 352-03155/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Xarxa de Dones per la Salut amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03156/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03157/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03158/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03159/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03160/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03161/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de dones del Consell Nacional de Les-
bianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i In-
tersexuals amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03162/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Homes Igualitaris amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03163/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori Cultural de Gènere 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03164/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Col·lectiu Punt 6 amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03165/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Maria Aurèlia Capmany 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03166/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Provincial de Dones en 
Igualtat de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 352-03167/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.
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Proposta de compareixença de Maria Sana-
huja, magistrada de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03168/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Núria Chin-
chilla, professora i directora del Centre In-
ternacional Treball i Família de l’IESE Busi-
ness School, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03169/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Teresa Frei-
xes Sanjuán, catedràtica de dret constitu-
cional de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03170/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Joaquima Ale-
many Roca, presidenta de l’entitat Network of 
Liberal Women, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03171/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença de Núria Gó-
mez Granés, experta feminista, amb relació 
a la Proposició de llei d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
Tram. 352-03172/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Internacional de la Dona 
Emprenedora amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 352-03173/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma Temps de Dones amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 352-03174/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori contra l’Homofò-
bia davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones perquè presenti l’Informe sobre l’estat 
de l’homofòbia a Catalunya corresponent al 
2014
Tram. 356-01164/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2015.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans perquè presenti les propos-
tes per a afavorir la inclusió de les persones 
immigrades
Tram. 356-01165/10

Sol·licitud

Presentació: Elena Ribera i Garijo, del GP CiU, Pere 
Aragonès i Garcia, del GP ERC, Ferran Pedret i San-
tos, del GP SOC, Sergio Santamaría Santigosa, del 
GP PPC, Salvador Milà i Solsona, del GP ICV-EUiA, 
Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s, Isabel Vallet Sàn-
chez, del Grup Mixt (reg. 109625).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 19.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Tor-
ra, vicepresident executiu del Nou Centre In-
tegrat de la Xarxa Tecnio, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui el 
projecte d’integració dels centres tecnolò-
gics avançats de Tecnio
Tram. 356-01168/10

Sol·licitud

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 
109765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 24.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de Georgina 
Monge, experta en plans i polítiques d’igual-
tat, davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 356-01179/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 664.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el control de l’estoc de mercuri 
de la planta d’Ercros a Flix
Tram. 356-01181/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament 
amb un altre diputat del GP SOC (reg. 110503).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 24.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Qualitat Ambiental davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el control de l’estoc de mercuri 
de la planta d’Ercros a Flix
Tram. 356-01182/10

Sol·licitud

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament 
amb un altre diputat del GP SOC (reg. 110506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 24.03.2015.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Qualitat Ambiental davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre la diferència entre les tones de 
mercuri declarades i les suposadament em-
magatzemades a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 356-01183/10

Sol·licitud

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP ICV-EUiA 
(reg. 110685).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 24.03.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Teresa Co-
nesa, secretària general d’Ercros, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la diferència entre les tones de 
mercuri declarades i les suposadament em-
magatzemades a la planta d’Ercros de Flix
Tram. 356-01184/10

Sol·licitud

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP ICV-EUiA 
(reg. 110686).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 24.03.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

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 d’actuació contra la plaga del 
caragol poma del 2015
Tram. 355-00215/10

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. 110260).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.03.2015.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Estela Artacho, presiden-
ta de la Federació de Distribuïdors Cinema-
togràfics, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00906/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Productors d’Animació 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00908/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’una representació de Pro-
ductors Audiovisuals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00909/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de Raimon Masllorens, pre-
sident de Productors Audiovisuals Federats, 
o de la persona d’aquesta entitat en qui de-
legui, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00910/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Productors Independents de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00911/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de Montse Guiu, vicepresi-
denta de la delegació catalana de la Socie-
tat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui dele-
gui, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00912/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 20 de la Comissió de Cultura i 
Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’una representació de Bar-
celona Audiovisual amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
cinema
Tram. 353-00913/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de Tono Folguera o d’una 
representació de l’Associació de Productors 
de Documentals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del cinema
Tram. 353-00914/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de Jan Runge, director de la 
Unió Internacional de Cinemes, o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00921/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent 
de Drac Màgic, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 353-00925/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de David Alfaràs, director 
d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 353-00927/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença de Ventura Pons, adminis-
trador de Raig d’Idees i Propostes Visuals, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00928/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.
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Compareixença de Christopher P. Marcich, 
president i director general de Motion Pic-
ture Association, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 20/2010, del ci-
nema
Tram. 353-00944/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Cultura i Llengua, tinguda el 12.03.2015, DSPC-C 661.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Banca amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01073/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, DSPC-
C 670.

Compareixença del president de la Comissió 
de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01076/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 353-01078/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Economistes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01079/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01080/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01081/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, DSPC-
C 670.

Compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis d’Administradors de Finques 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01083/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.
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Compareixença d’una representació del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01085/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença de Montserrat Pareja Easta-
way, professora titular del Departament de 
Teoria Econòmica de la Universitat de Bar-
celona i vicepresidenta de la Xarxa Euro-
pea de Recerca en Habitatge, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01092/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 
670.

Compareixença de Montserrat Torrent, en 
representació de l’Organització de Consu-
midors i Usuaris de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els ha-
bitatges buits
Tram. 353-01094/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Be-
dia, president del Registre d’Auditors Eco-
nomistes de Catalunya i membre de la Jun-
ta de Govern del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 353-01098/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença del secretari d’Estat d’Infra-
estructures, Transports i Habitatge amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
habitatges buits
Tram. 353-01099/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, DSPC-
C 670.

Compareixença del síndic de greuges amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els habitatges buits
Tram. 353-01101/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’una representació de la 
Societat de Gestió d’Actius Procedents de 
la Reestructuració Bancària amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 353-01102/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, DSPC-
C 670.
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Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els habitat-
ges buits
Tram. 353-01104/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’una representació del Sín-
dic de Greuges amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 353-01166/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

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. 353-01167/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Locals d’Oci Nocturn 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives
Tram. 353-01171/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Discoteques de Bar-
celona i Província amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’especta-
cles públics i recreatives
Tram. 353-01172/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Discoteques i Sales 
de Festa de la Província de Girona amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01173/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Provincial d’Empresaris 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. 353-01174/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Discoteques de Lleida amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01175/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions d’Activi-
tats de Restauració i Musicals amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01176/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença d’una representació del Gre-
mi de Restauració de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01177/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

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 re-
creatives
Tram. 353-01178/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
Tram. 353-01183/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença d’una representació del Gre-
mi Firaires amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 353-01186/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’In-
terior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença de Carles Mateos, en repre-
sentació de Comissions Obreres a l’Agèn-
cia Tributària, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació dels cossos tributaris d’adscrip-
ció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya
Tram. 353-01188/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 353-01189/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en 
representació de la Candidatura Autònoma 
de Treballadors i Treballadores de l’Admi-
nistració de Catalunya (Catac), amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 353-01190/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Professional de Tècnics de l’Admi-
nistració Tributària de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació dels cossos 
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 353-01191/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença de Jaume Remolà Sans, 
president de l’Associació d’Inspectors Tri-
butaris, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01192/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença de Jordi Boixareu Cortina, 
director del Programa per a l’aplicació i el 
desenvolupament dels tributs de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01193/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença de Joan Iglesias Capellas, 
director del Programa per a la definició d’un 
nou model d’Administració tributària de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01194/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença de Montserrat Ballarín i Es-
puña, professora de dret financer i tributa-
ri a la Universitat Pompeu Fabra i exregido-
ra d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01195/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’Antonio Durán-Sindreu Bu-
xadé, soci director de Durán-Sindreu, Aseso-
res Legales y Tributarios, amb relació al Pro-
jecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 353-01196/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 33 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 
670.
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Compareixença de Pilar Arxé Fonolleras, 
presidenta de la Federació Espanyola d’As-
sociacions Professionals de Tècnics Tributa-
ris i Assessors Fiscals i de l’Associació Pro-
fessional de Tècnics Tributaris de Catalunya 
i Balears, amb relació al Projecte de llei d’or-
denació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 353-01197/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença d’Alejandro Esteller-More, 
professor agregat d’hisenda pública de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 353-01198/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 33 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 670.

Compareixença de Marina Subirats, o d’una 
representació de Feministes de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01264/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Tània Verge Mestre, pro-
fessora de ciència política i agent d’igualtat 
de la Universitat Pompeu Fabra i experta en 
participació política i gènere, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01265/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença de Sara Moreno Colom, doc-
tora en sociologia, especialitzada en gènere, 
i professora de la Facultat de Ciències Políti-
ques i Sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01267/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.
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Compareixença d’Anna Berga, presidenta de 
la Comissió Dona i Ciència del Consell Inte-
runiversitari de Catalunya, o d’una represen-
tació d’aquesta entitat, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01268/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Maria Àngels Cabré, di-
rectora de l’Observatori Cultural de Gène-
re, o d’una representació d’aquesta entitat, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01269/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Mercè Claramunt, presi-
denta de Dones Juristes, o d’una represen-
tació d’aquesta entitat, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01270/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, 
consellera del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, o d’una representació d’aques-
ta entitat, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01271/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’Anna Mercadé, directora 
de l’Observatori Dona, Empresa i Economia 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, o 
d’una representació d’aquesta entitat, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 353-01272/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença de Josefina Rubio, presi-
denta de la Fundació Surt, o d’una represen-
tació d’aquesta entitat, amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01273/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.
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Compareixença de Núria Ramon, presiden-
ta del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, o d’una representació d’aques-
ta entitat, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01274/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Maria Rovira, presiden-
ta de Dones d’Unió de Pagesos, o d’una re-
presentació d’aquesta entitat, amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01275/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Decaïment

Decaïment en la sessió 22 de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 671.

Compareixença de Carolina Barber, presi-
denta de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya, o d’una representació 
d’aquesta entitat, amb relació a la Proposi-
ció de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 353-01276/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Montse Pineda, de Crea-
ción Positiva, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01277/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de María de la Fuente Váz-
quez, doctora en ciència política, col·la bo ra-
dora de l’Institut de Ciències Polítiques i Soci-
als de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
directora de l’Observatori IQ, amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre do-
nes i homes
Tram. 353-01278/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de l’À-
rea de Mediació del Consell de Col·legis d’Ad-
vocats de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 353-01279/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’Elena Sintes, doctora en 
sociologia i experta en educació i usos del 
temps, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01280/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.
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Compareixença de Jordi Ojeda, enginyer in-
dustrial i especialista en flexibilitat horària 
i calendari laboral, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 353-01281/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació del 
Grup Set amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01282/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Teresa Torns i Martín, 
doctora en sociologia i membre del Centre 
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidi-
ana i el Treball de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01284/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Mercè Otero Vidal, cate-
dràtica de llatí i experta en temes de coe-
ducació, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01285/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’Encarna Bodelón Gonzá-
lez, doctora en dret i directora del grup d’in-
vestigació Antígona, amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 353-01286/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Carme Sanmartí, docto-
ra en història, amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01287/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de Do-
nes Directives i Professionals de l’Acció 
Social amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01288/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.
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Compareixença d’una representació de la 
Secretaria de la Dona de Comissions Obre-
res de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 353-01289/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de la 
Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials 
de la Unió General de Treballadors de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01290/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Decaïment

Decaïment en la sessió 22 de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 353-01291/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01292/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació del Con-
sell Nacional de les Dones amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre do-
nes i homes
Tram. 353-01293/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació d’Enti-
tats Catalanes d’Acció Social amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01294/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Decaïment

Decaïment en la sessió 22 de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 671.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones Emprenedores amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01295/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01296/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01297/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolu-
pament amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01298/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, DSPC-
C 671.

Compareixença d’una representació del Se-
cretariat Gitano amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho-
mes
Tram. 353-01299/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Dones No Estàndard amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01300/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.
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Compareixença d’una representació de la 
Comissió Dones del Col·legi Oficial de Psi-
cologia de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones 
i homes
Tram. 353-01301/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Decaïment

Decaïment en la sessió 22 de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, tinguda el 25.03.2015, DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Professionals de la 
Igualtat de Gènere amb relació a la Propo-
sició de llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes
Tram. 353-01302/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Dones per la Salut amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01303/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Planificació Familiar de Catalu-
nya i Balears amb relació a la Proposició de 
llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01304/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Federacions Esportives de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01305/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01306/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de do-
nes del Consell Nacional de Lesbianes, 
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01307/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.
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Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Homes Igualitaris amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01308/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la 
Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01309/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Maria Aurèlia Capmany amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01310/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 25.03.2015, 
DSPC-C 671.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Provincial de Dones en Igualtat de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01311/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Maria Sanahuja, magis-
trada de l’Audiència Provincial de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei d’igualtat 
efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01312/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Núria Chinchilla, profes-
sora i directora del Centre Internacional Tre-
ball i Família de l’IESE Business School, amb 
relació a la Proposició de llei d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes
Tram. 353-01313/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, 
catedràtica de dret constitucional de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 353-01314/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.
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Compareixença de Joaquima Alemany Ro-
ca, presidenta de l’entitat Network of Liberal 
Women, amb relació a la Proposició de llei 
d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01315/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Núria Gómez Granés, ex-
perta feminista, amb relació a la Proposició 
de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
Tram. 353-01316/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’una representació de la 
plataforma Temps de Dones amb relació a 
la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre 
dones i homes
Tram. 353-01317/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença de Francesc Damià Calvet, 
director de l’Institut Català del Sòl, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in-
formar sobre la situació, el programa d’actu-
ació i les previsions de futur d’aquest institut
Tram. 357-00287/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, tinguda el 25.03.2015, DSPC-
C 673.

Compareixença de Damià Calvet, president 
del Consell d’Administració de Centrals i 
Infraestructures per a la Mobilitat i les Ac-
tivitats Logístiques (CIMALSA), davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in-
formar sobre les plataformes logístiques
Tram. 357-00510/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, tinguda el 25.03.2015, DSPC-
C 673.

Compareixença de Mercè Gironès Riera da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00847/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 23.03.2015, 
DSPC-C 666.

Compareixença de Luis Delso Heras, pre-
sident d’Isolux Corsán, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00852/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 23.03.2015, 
DSPC-C 666.

Compareixença de la directora de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya davant la 
Comissió d’Interior per a informar sobre l’or-
denació de les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives
Tram. 357-01272/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.
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Compareixença de Lluís Puig i Gordi, direc-
tor general de Cultura Popular, Associacio-
nisme i Acció Culturals, davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre les activitats 
d’espectacles públics i recreatives i llur re-
gulació
Tram. 357-01275/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jimé-
nez, president del Front d’Alliberament Gai 
de Catalunya, davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones per a informar sobre les 
agressions homòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01287/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2015.

Compareixença de Laia Serra, advocada pe-
nalista especialista en drets humans, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre les agressions homòfobes en 
les xarxes socials
Tram. 357-01288/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2015.

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fis-
cal especialista en delictes d’odi i discrimi-
nació, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre les agressi-
ons homòfobes en les xarxes socials
Tram. 357-01289/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2015.

Compareixença d’una representació d’Uni-
tat contra el Feixisme i el Racisme davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a in-
formar sobre les agressions homòfobes en 
les xarxes socials
Tram. 357-01290/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, 24.03.2015.

Compareixença d’una representació de l’A-
juntament de Barcelona davant la Comissió 
d’Interior per a exposar la seva opinió sobre 
l’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
Tram. 357-01304/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 24.03.2015, DSPC-C 667.

Compareixença de Georgina Monge, exper-
ta en plans i polítiques d’igualtat, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 357-01314/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració en la sessió 38, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 
664.

Compareixença d’Albert Cañigueral, econo-
mista i expert en economia col·laborativa, 
davant la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01315/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.
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Compareixença de Miguel Ferrer, advocat i 
consultor en negocis digitals, davant la Co-
missió d’Estudi de les Polítiques Públiques 
en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01316/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença de Josep Maria Castellano, 
professor de ciència política de la Universi-
tat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques Públiques en Matèria 
d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01317/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’Ariadna Trillas, membre 
del consell de redacció d’Alternatives Eco-
nòmiques, davant la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Eco-
nomia Col·laborativa
Tram. 357-01318/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença de Miquel Martí, director 
d’E commerce & Tech Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Públi-
ques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01319/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de So-
cial Car davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 357-01320/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de We-
SmartPark davant la Comissió d’Estudi de 
les Polítiques Públiques en Matèria d’Eco-
nomia Col·laborativa
Tram. 357-01321/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació d’Uber 
davant la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01322/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de Ticket-
bis davant la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01323/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.
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Compareixença d’una representació de Trip-
4real davant la Comissió d’Estudi de les Po-
lítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 357-01324/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de Kan-
tox davant la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01325/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació d’Airbnb 
davant la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01326/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de Bla-
BlaCar davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Públiques en Matèria d’Economia 
Col·laborativa
Tram. 357-01327/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de Tren-
hub davant la Comissió d’Estudi de les Polí-
tiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01328/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de Loan-
book davant la Comissió d’Estudi de les Polí-
tiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01329/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de Ver-
kami davant la Comissió d’Estudi de les Polí-
tiques Públiques en Matèria d’Economia Col-
laborativa
Tram. 357-01330/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Amfitrions de Barcelona davant 
la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públi-
ques en Matèria d’Economia Col·laborativa
Tram. 357-01331/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Pú-
bliques en Matèria d’Economia Col·laborativa en la 
sessió 2, tinguda el 19.03.2015, DSPC-C 665.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe de les activitats de l’Institut Català 
Internacional per la Pau corresponent al 2014
Tram. 334-00112/10

Presentació
Rafael Grasa i Hernández, president  

de l’Institut Català Internacional per la Pau

Reg. 109947 / Coneixement i tramesa  

a la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  

i Cooperació: Mesa del Parlament, 24.03.2015

Molt Honorable Presidenta,

Em complau posar-me en contacte novament amb vos-
tè, com a president de l’Institut Català Internacional 
per a la Pau (ICIP), per a sol·licitar formalment com-
pareixença al Parlament de Catalunya per presentar la 
memòria anual d’activitats 2014, tal i com estableix la 
Llei de creació de l’ICIP. Concretament, al seu arti-
cle 15, es diu que «La Junta de Govern ha d’elaborar 
un informe anual de les activitats de l’Institut Català 
Internacional per la Pau, que contingui les propostes 
i les observacions que consideri rellevants. Aquest in-
forme ha d’ésser publicat, lliurat al Govern i presentat 
al Parlament i al Consell Català de Foment de la Pau».

Seguint amb els protocols ja establerts, m’agradaria 
presentar davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació (CAEUEC) les activitats realit-
zades al 2014 i els projectes futurs.

Li prego, doncs, que faci a mans de la Mesa la meva 
demanda de poder presentar l’Informe de l’any 2014, 
en nom de la Junta de Govern.

Resto a disposició de la Mesa i a l’espera de les seves 
notícies.

Aprofito l’avinentesa per saludar-la ben cordialment.

Barcelona, 12 de març de 2015

Rafael Grasa i Hernández
President de l’Institut Català Internacional per la Pau

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 5831-2014 in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra el Decret llei 6/2013, del 23 de de-
sembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Ca-
talunya
Tram. 381-00005/10

Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre 
la suspensió
Reg. 105302 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 17.02.2015

Auto

Pleno. Auto 23/2015, de 3 de febrero de 2015

Auto: 023/2015

Fecha: 03/02/2015

Sala: Pleno

Magistrados: Excms. Srs. don Francisco Pérez de los 
Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, don Luis 
Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, 
don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-
Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Mar-
tínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez

Núm. registro: 5831-2014

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 5831-2014

Fallo: No ha lugar a pronunciarse sobre el manteni-
miento o levantamiento de la suspensión del Decreto-
ley 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica 
la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo 
de Cataluña, al quedar derogado el Decreto-ley 6/2013 
por la Ley del Parlamento Catalán 20/2014.

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal el día 29 de septiembre de 2014, el 
Abogado del Estado, en nombre de la Presidenta del 
Gobierno en funciones, interpone recurso de incons-
titucionalidad contra el Decreto-ley 6/2013, de 23 de 
diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 
20 de julio, del código de consumo de Cataluña. El ci-
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tado Decreto-ley se publicó en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña de 31 de diciembre de 2013.

El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE y el 
art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) a fin de que se acordase la suspensión de la 
aplicación del Decreto-ley recurrido.

2. Por providencia de 21 de octubre de 2014, el Ple-
no del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sec-
ción Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y 
documentos presentados, conforme establece el art. 34 
LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado así 
como a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de 
Cataluña, al objeto de que en el plazo de quince días 
pudieran personarse en el proceso y formular las ale-
gaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se 
tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el 
art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone 
el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia 
y aplicación de los preceptos impugnados desde la fe-
cha de interposición del recurso –29 de septiembre de 
2014– para las partes del proceso y desde el día en que 
aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial 
del Estado para los terceros, lo que se comunicó a los 
Presidentes de la Generalitat de Cataluña y del Par-
lamento de Cataluña. Por último, también se ordenó 
publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial 
del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

3. El Presidente del Senado, mediante escrito regis-
trado en este Tribunal el día 29 de octubre de 2014, 
comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado 
darse por personada en este procedimiento y ofreci-
da su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. 
Por escrito registrado el 30 de octubre, el Presidente 
del Congreso de los Diputados se pronunció en iguales 
términos.

4. La Abogada de la Generalitat de Cataluña, en re-
presentación del Gobierno de la Generalitat, cumpli-
mentó el trámite de alegaciones mediante escrito re-
gistrado en este Tribunal el 7 de noviembre de 2014, 
en el que se solicita se dicte sentencia que desestime el 
recurso y declare que el Decreto-ley 6/2013 es plena-
mente conforme a la Constitución Española. Mediante 
otrosí solicita el levantamiento de la suspensión de la 
disposición impugnada.

Dejando a un lado, en este momento procesal, las ale-
gaciones relativas a la oposición a la demanda que 
plantea el recurso de inconstitucionalidad, el Gobier-
no de la Generalitat de Cataluña comienza recordan-
do la consolidada doctrina constitucional tanto sobre 
la posibilidad de levantamiento anticipado de la sus-
pensión, como sobre los criterios a considerar para le-
vantar o mantener la misma y justifica su petición de 
levantamiento de la suspensión del Decreto-ley 6/2013 
partiendo de la consideración de que la citada norma 

ha sido dictada ante la necesidad extraordinaria y ur-
gente de intentar paliar la pobreza energética en los 
meses de invierno en Cataluña. El Decreto-ley 6/2013 
diseña un mecanismo favorecedor por el que se otor-
ga una protección a un tipo de consumidores vulnera-
bles que consiste en impedir el corte del suministro de 
energía por falta de pago en los meses más fríos del 
año –noviembre a marzo– y aplazar el pago de la deu-
da acumulada de sus facturas de forma que pueden pa-
garla durante el resto del año –abril a septiembre– de 
forma fraccionada o íntegra, y ello salvo acuerdo es-
pecífico con la empresa comercializadora. Para acce-
der a esta medida de protección, previamente deberán 
tener reconocida su condición de persona en situación 
de vulnerabilidad económica definida en la norma. Su 
principal alegato para solicitar el levantamiento de la 
suspensión es que el mantenimiento de la misma pue-
de provocar la expansión del número de personas en 
exclusión social ya que el procedimiento diseñado por 
el Decreto-ley 6/2013 puede ayudar a los hogares que 
se encuentran en situación de integración precaria y 
exclusión moderada a mantener el equilibrio y no abo-
carlos a la exclusión íntegra.

Frente a ello no cabe oponer, según el Gobierno de la 
Generalitat, el mantenimiento del régimen económico 
uniforme de los sistemas eléctrico y gasístico, ya que 
el aplazamiento de algunos pagos de suministro den-
tro del año en curso no tiene incidencia en dicho régi-
men, puesto que la compañía comercializadora perci-
birá iguales ingresos por el suministro servido pero de 
forma aplazada.

5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 
de noviembre de 2014, la Letrada del Parlamento de 
Cataluña, en nombre y representación de la Cámara, 
presenta sus alegaciones en las que solicita se dicte 
sentencia desestimatoria del recurso de inconstitucio-
nalidad y se declare la plena constitucionalidad de la 
disposición impugnada. Asimismo, se solicita, me-
diante otrosí, el levantamiento de la suspensión de la 
disposición recurrida.

Sin hacer referencia, en este momento procesal, a las 
alegaciones relativas a la oposición a la demanda que 
plantea el recurso de inconstitucionalidad, el Parla-
mento de Cataluña, tras recordar la doctrina consti-
tucional sobre el levantamiento anticipado de la sus-
pensión y sobre este tipo de incidente de suspensión, 
justifica su petición de levantamiento de la suspensión 
acordada en los extremos que, resumidamente, se ex-
ponen a continuación:

a) La norma impugnada tiene por objeto paliar los 
efectos de la pobreza energética, especialmente, para 
proteger a aquellos colectivos que en situación de vul-
nerabilidad económica no pueden hacer frente al pago 
de los recibos correspondientes al suministro de luz 
y gas. El mantenimiento de la suspensión del precep-
to impugnado va a comportar un grave efecto sobre 
el colectivo de personas víctimas de la pobreza ener-
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gética y cuyas condiciones de vida son precarias por 
lo que se generarán daños de difícil reparación en las 
personas más necesitadas de protección. Para llegar 
a dicha afirmación, el Parlamento de Cataluña se ba-
sa en diferentes informes que aporta sobre la pobreza 
energética entre los que cabe destacar el Informe sobre 
la pobreza energética en Cataluña del Síndic de Greu-
ges (Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 
178, de 4 de noviembre de 2013) y el informe anual 
del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales, 2013.

b) El mantenimiento de la suspensión, en ningún ca-
so, va a suponer una obstrucción al ejercicio por parte 
del Estado de sus competencias en materia de energía 
y más concretamente, las relativas a la regulación del 
sector eléctrico en el marco de la planificación econó-
mica, ni tampoco va a afectar la sostenibilidad econó-
mica y financiera del sistema eléctrico.

6. Por providencia de 18 de noviembre de 2014, el Ple-
no del Tribunal Constitucional acordó unir a las actua-
ciones los escritos de la Abogada de la Generalitat de 
Cataluña y de la Letrada del Parlamento de Cataluña, 
y en cuanto a las solicitudes sobre el levantamiento de 
la suspensión, acordó oír al Abogado del Estado para 
que, en el plazo de cinco días, expusiera lo que estima-
se procedente al respecto.

7. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado 
en este Tribunal el 26 de noviembre de 2014 formu-
ló sus alegaciones interesando el mantenimiento de la 
suspensión, por los motivos que se exponen a conti-
nuación.

Comienza el Abogado del Estado recordando la doc-
trina constitucional sobre la resolución de este tipo de 
incidentes y tras exponer el objeto y los motivos de la 
impugnación expone los perjuicios que habría de oca-
sionar el levantamiento de la suspensión. Para acredi-
tar sus alegaciones, se acompaña escrito de la Direc-
tora General de Política Energética y Minas de 25 de 
noviembre de 2014, que ofrece las razones que avalan 
el mantenimiento de la suspensión de la norma impug-
nada atendiendo a los perjuicios de imposible o difícil 
reparación que su eficacia puede producir, tanto en el 
sistema eléctrico como en el gasístico, que se resumen 
en lo siguiente:

La importancia del perjuicio grave, no solo al interés 
general sino al interés de los consumidores, así como 
de los sujetos del sistema eléctrico y del sistema gasís-
tico, no está en función en este caso de la cuantía, que 
en el ámbito de Cataluña puede resultar más o menos 
limitada en términos absolutos, sino de la ruptura del 
sistema que las previsiones del Decreto-ley implica, y 
de la discriminación que introduce.

El hecho de que Cataluña imponga de forma discre-
cional un retraso en el pago de cierto colectivo de 
consumidores supone una modificación del esquema 
económico del sistema eléctrico y del sistema gasis-
ta, alterando los ingresos que están destinados a cubrir 

parte de los costes del sistema y afectando a terceros 
que deben percibir sus retribuciones.

En la factura del suministro que paga un consumidor 
de electricidad tienen reflejo las diferentes actividades 
que se desarrollan en la cadena de suministro de ener-
gía eléctrica. Por tanto, el hecho de que no se pague o 
se pague con retraso de acuerdo a criterios discrecio-
nales que no están establecidos en la normativa básica 
estatal conlleva una discriminación entre consumido-
res dentro de España y afecta a los sujetos que deben 
percibir su retribución a partir de los importes que pa-
ga un consumidor. Resultan afectados, por lo tanto, in-
tereses particulares de terceros.

Finalmente, alega el Abogado del Estado que la intro-
ducción del sistema objeto de impugnación se produce 
además con cargo, no a los recursos económicos de 
la Generalitat, sino de los diversos sujetos del sistema 
eléctrico y del sistema gasista en su conjunto. Por tan-
to, los comercializadores serán quienes deban asumir 
como mayor coste de su actividad el retraso en el pago. 
La financiación de la mora en el pago del suministro, 
si la norma es declarada inconstitucional, no podría 
ser recuperada sin causar un perjuicio adicional a sus 
destinatarios, personas con especial vulnerabilidad 
social, de manera que los beneficios sociales que pu-
diera producir serían neutralizados.

En relación con los intereses de las personas benefi-
ciadas por las medidas habilitadas por la Generalitat, 
entiende el Abogado del Estado que el sistema de re-
gulación del sistema eléctrico y del sistema gasista es-
tablecido por el Estado tiene en cuenta la situación de 
vulnerabilidad de las personas con menores recursos 
como son el bono social (Ley 24/2013 y Real Decreto 
216/2014), mecanismos que permiten adecuar la fac-
turación del suministro a las necesidades que puedan 
tener determinados consumidores o la tarifa de último 
recurso prevista en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos.

Fundamentos jurídicos

Único. Al abordar la resolución del presente incidente 
debemos tener en cuenta que, si bien las alegaciones 
de las diversas partes personadas han versado sobre la 
procedencia de levantar o mantener la suspensión de 
la vigencia que afecta al Decreto-ley 6/2013, de 23 de 
diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 
20 de julio, del código de consumo de Cataluña, esta 
disposición ha sido afectada por la Ley 20/2014, de 29 
de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 
20 de julio, del código de consumo de Cataluña, para 
la mejora de la protección de las personas consumido-
ras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, 
vulnerabilidad económica y relaciones de consumo.

La disposición derogatoria 1 b) de la Ley 20/2014, de 
29 de diciembre, deroga expresamente el Decreto-ley 
6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la 
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Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de consumo 
de Cataluña. Ahora bien, dicha derogación expresa del 
Decreto-ley impugnado no se produciría hasta el 31 de 
marzo de 2015, ya que, conforme a la disposición final 
segunda de la Ley 20/2014, la misma entra en vigor a 
los tres meses de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» (el 31 de diciembre 
de 2014), excepto los artículos 3 y 17 y la disposición 
adicional primera, que entran en vigor al día siguiente 
a dicha publicación.

Conforme a la citada disposición final segunda, los ar-
tículos 3 y 17 de la Ley 20/2014, que modifican la re-
dacción que los artículos 1 y 2 del Decreto-ley impug-
nado habían dado a los artículos 111– 2 y 252-4 del 
Código de consumo, entraron en vigor el 1 de enero 
de 2015. En consecuencia, y en tanto en cuanto la dis-
posición derogatoria.2 de la Ley 20/2014 dispone que 
«Se derogan las disposiciones que se opongan a lo es-
tablecido por la presente ley o que la contradigan», no 
cabe sino concluir que los arts. 1 y 2 del Decreto-ley 
6/2013 han quedado derogados.

En efecto, el art. 1 de la disposición impugnada tie-
ne por objeto la modificación del artículo 111-2 de la 
Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo 
de Cataluña, al que añadió una nueva letra, la v), que 
estableció la definición de las «personas en situación 
de vulnerabilidad económica». Por su parte, el art. 3 
de la Ley 20/2014 añade dos letras, la v y la w, al ar-
tículo 111-2 de la Ley 22/2010. En la v) se introduce 
el concepto de «pobreza energética» y en la w) la de-
finición de «personas en situación de vulnerabilidad 
económica» que, en consecuencia, sustituye la redac-
ción del Código de consumo de Cataluña dada por el 
Decreto-ley 6/2013, objeto del presente recurso de in-
constitucionalidad, y que, por lo tanto, hay que enten-
der derogada.

Por su parte, el art. 2 de la disposición impugnada mo-
dificó el art. 252-4 de la Ley 22/2010, de 20 de ju-
lio, del Código de consumo de Cataluña, al que añadió 
cuatro nuevos apartados, el 6, 7, 8 y 9. Dicha redacción 
del Código de consumo de Cataluña ha sido modifi-
cada por el art. 17 de la Ley 20/2014 que añade cinco 
apartados, del 6 al 10, al art. 252-4 de la Ley 22/2010, 
que es la redacción vigente desde el 1 de enero de 
2015. Por lo tanto, la regulación introducida por el art. 
2 del Decreto-ley en el Código de consumo de Catalu-
ña ha de entenderse derogada por haber sido sustituida 
por la redacción dada por el art. 17 de la Ley 20/2014.

Finalmente, la disposición transitoria del Decreto-ley 
impugnado determina que el requisito de ser benefi-
ciario del bono social, a fin de ser considerado per-
sona en situación de vulnerabilidad económica, sólo 
será exigible en la medida en que esté previsto en la 
normativa sectorial aplicable. Dicho precepto, en tanto 
que modula la exigencia de un requisito previsto en la 
definición de persona en situación de vulnerabilidad 

económica carece de virtualidad desde el momento en 
que hay que entender derogada dicha definición.

Dado lo anterior, y sin que ello signifique pronuncia-
miento alguno sobre el fondo del asunto planteado en 
el presente proceso constitucional, este Tribunal consi-
dera innecesario pronunciarse sobre el levantamiento 
o mantenimiento de la suspensión de una disposición 
que no se encuentra vigente por haber sido derogada 
por el legislador autonómico (en el mismo sentido, 
AATC 354/1989, de 20 de junio, FJ único; 224/2009, 
de 27 de julio, FJ 1; 57/2010, de 19 de mayo, FJ único; 
y 244/2013, de 22 de octubre, FJ único).

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

No ha lugar a pronunciarse sobre el mantenimien-
to o levantamiento de la suspensión del Decreto-ley 
6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la 
Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo 
de Cataluña, al quedar derogado el Decreto-ley 6/2013 
por la Ley del Parlamento Catalán 20/2014.

Madrid, a tres de febrero de dos mil quince.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del subministrament i la instal-
lació d’un sistema de climatització i ventila-
ció per al Saló de Sessions del Parlament de 
Catalunya
Tram. 620-00007/10

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 27 de març de 2015, 
per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del subministrament i la instal·lació 
d’un sistema de climatització i ventilació per al Saló 
de Sessions del Parlament de Catalunya (expedient 
núm. 620-00007/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: el subministrament i la instal-
lació d’un sistema de climatització i ventilació per al 
Saló de Sessions del Parlament de Catalunya.

CPV: 42500000-1
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b) Termini d’execució: s’estableix que l’execució del 
contracte s’iniciï un cop finida la darrera sessió plenà-
ria de l’actual legislatura, prevista per als dies 22 i 23 
de juliol, i, per tant, que s’iniciï el 24 de juliol de 2015 
i fineixi el 9 de setembre de 2015, dia límit per al lliu-
rament dels equipaments completament instal·lats i en 
perfecte estat de funcionament.

En cas que la Mesa del Parlament acordi celebrar una 
nova sessió plenària posterior a la prevista en el parà-
graf anterior (darrera setmana del mes de juliol), la da-
ta d’inici de l’execució del contracte serà l’endemà del 
dia de la dita sessió, sense que en cap cas quedi pror-
rogada la data fixada per al finiment del subministra-
ment i la instal·lació dels equipaments.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 181.500 € (IVA 
no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 181.500 € (IVA no in-
clòs).

5. Garanties

a) Provisional: no se n’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista: els establerts 
pel plec de clàusules administratives.

7. Criteris de valoració

A. Criteris d’avaluació automàtica (52 punts).

a) Oferta econòmica: de 0 a 50 punts.

b) Ampliació del període de garantia de dos anys i 
manteniment vinculat definit pel punt 4 del plec de 
prescripcions tècniques: de 0 a 2 punts.

B. Criteris d’avaluació no quantificables automàtica-
ment relatius al subministrament i la instal·lació dels 
equipaments (48 punts).

a) Memòria tècnica: de 0 a 33 punts

b) Pla executiu: de 0 a 10 punts

c) Pla de manteniment: de 0 a 5 punts

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya. Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

d) Telèfon: 937 063 045

e) Fax: 932 213 989

f) Adreça electrònica:
 contractaciopublica@parlament.cat 

g) Perfil de contractant: 
www.parlament.cat/contractacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 16 
d’abril de 2015

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 22 d’abril de 2015

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 19 a 22 del plec de clàusules administratives 
particulars

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre-
taria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat 
dels dies o tardes declarats festius), matins de 9.00 h 
a 14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més infor-
mació, consulteu la pàgina web: 

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamenta-
ria/registre-general

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 5 de 
maig de 2015 a les 14 h, a l’adreça indicada en el punt 
8.b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules econòmiques i administratives particulars i en el 
de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 27.03.2015

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de 
març de 2015, d’acord amb el que preveu la clàusula 
17 del plec de clàusules administratives que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
nomenar com a membres de la mateixa els següents: 

President: la presidenta del Parlament de Catalunya o 
el vicepresident en qui delegui.

Vocals: 

Pere Navarro Morera, secretari primer de la Mesa del 
Parlament, o en substitució Pere Calbó i Roca, secre-
tari segon de la Mesa del Parlament.

David Pol i Torrella, oïdor de comptes o en substitució 
Carme de Tomas, tresorera del Departament d’Oïdoria 
de Comptes.

Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament o en 
substitució Ferran Dominguez Garcia, lletrat del Par-
lament.

Christian Puig Garcia, arquitecte i gestor energètic del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segu-
retat o en substitució Empar Centelles Sabater, cap de 
la Unitat de Gestió de Serveis del dit departament o en 
qui delegui.

Maria Beascoa Amat, coordinadora dels Serveis del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segu-
retat o en substitució Sandra Bosch Fàbregas, cap de 
la Unitat de Manteniment i Conservació del dit depar-
tament.

Blai Lliso Garcia, tècnic d’instal·lacions del Departa-
ment d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat o en 
substitució Pascual del Puerto i Galindo, cap de l’Àrea 
de Vigilància, Identificació i Parc Mòbil del dit depar-
tament.

Secretària: Maria Sala o en substitució Elisabet Riam-
bau, ambdues, funcionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Contractació del subministrament de cent 
quaranta ordinadors portàtils a títol d’arren-
dament amb opció de compra per a les ofici-
nes mòbils dels diputats de l’onzena legisla-
tura del Parlament de Catalunya
Tram. 620-00008/10

Anunci

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa 
del Parlament de Catalunya del 27 de març de 2015, 
per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del subministrament de cent quaranta 
ordinadors portàtils a títol d’arrendament amb opció 
de compra per a les oficines mòbils dels diputats de 
l’onzena legislatura del Parlament de Catalunya (exp. 
núm. 620-00008/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: el subministrament de cent 
quaranta ordinadors portàtils a títol d’arrendament amb 
opció de compra per a les oficines mòbils dels diputats 
de l’onzena legislatura del Parlament de Catalunya, que 
han d’incloure el programari necessari per a poder és-
ser emprats d’una manera efectiva pels diputats.

CPV:30213100-6

b) Termini d’execució: quaranta-vuit mesos. S’esta-
bleix com a data aproximada d’inici del termini per 
al lliurament dels béns subministrats, de manera apro-
ximada, el dia 14 de setembre de 2015, sens perjudici 
que es pugui iniciar en una data posterior si ho exigei-
xen la tramitació i la data de finiment del procediment 
licitatori o a petició del Departament d’Informàtica i 
Telecomunicacions.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 264.462,81€ (IVA 
no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 320.000 € (IVA inclòs).

5. Garanties

a) Provisional: no se n’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista: els establerts 
pel plec de clàusules administratives.
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7. Criteris de valoració

A. Criteris d’avaluació automàtica (52 punts).

Oferta econòmica: de 0 a 52 punts.

B. Criteris d’avaluació no quantificables automàtica-
ment (48 punts).

a) Proposta tècnica: de 0 a 14 punts

b) Valor afegit: de 0 a 11 punts

c) Test d’equips: de 0 a 9 punts

d) Pla de treball: de 0 a 2 punts

e) Garantia i manteniment: de 0 a 8 punts

f) Condicions d’arrendament i pla d’amortització: de 
0 a 2 punts

g) Assegurança: de 0 a 2 punts

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya. Departament d’In-
formàtica i Telecomunicacions

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

d) Telèfon: 933 046 587

e) Fax: 932 213 989

f) Adreça electrònica: 
concursportatils@parlament.cat 

g) Perfil de contractant: 
www.parlament.cat/contractacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació:30 
d’abril de 2015

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 5 de maig de 2015

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 19 a 22 del plec de clàusules administratives 
particulars

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre-
taria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat 
dels dies o tardes declarats festius), matins de 9.00 h 
a 14.00 h i tardes de 16.00 h a 18.30 h. Per a més infor-
mació, consulteu la pàgina web: 

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamenta-
ria/registre-general

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 26 
de maig de 2015 a les 12.30 h, a l’adreça indicada en 
el punt 8.b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules econòmiques i administratives particulars i en el 
de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 27.03.2015

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 27 de 
març de 2015, d’acord amb el que preveu la clàusula 
17 del plec de clàusules administratives que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
nomenar com a membres de la mateixa els següents: 

President: la presidenta del Parlament de Catalunya o 
el vicepresident en qui delegui.

Vocals: 

Pere Navarro Morera, secretari primer de la Mesa del 
Parlament, o en substitució Pere Calbó i Roca, secre-
tari segon de la Mesa del Parlament.

David Pol, oïdor de comptes, o en substitució Carme 
de Tomàs, tresorera.

Ferran Domínguez, lletrat del Parlament o en substitu-
ció Anna Casas, lletrada del Parlament.

Gemma Menéndez, cap del Departament d’Informàti-
ca i Telecomunicacions o en substitució Enric Camps, 
cap de l’Àrea de Gestió i Control de Recursos Infor-
màtics.

Secretària: Ignàsia Carbí, o en substitució Elisabet Ri-
ambau, ambdues, funcionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de març de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

mailto:concursportatils@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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	Proposta de compareixença d’Amparo Tomé, professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03120/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03121/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ester Giménez-Salinas, catedràtica de dret penal i criminologia d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03122/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esther Sánchez, doctora en dret i professora de dret del treball i de la Seguretat Social d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03123/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03124/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Valls, metgessa i vicepresidenta del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03125/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de la directora general de Cooperació al Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03126/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Martínez, delegada a Catalunya de l’European Association of Single-Sex Education (EASSE), amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03127/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercè Claramunt, presidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03128/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carolina Barber, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03129/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Figueras, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03130/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03131/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josefina Rubio, presidenta de la Fundació Surt, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03132/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03133/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Rovira, presidenta de Dones d’Unió de Pagesos, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03134/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03135/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03136/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03137/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03138/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de les Dones amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03139/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03140/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Surt amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03141/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03142/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03143/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03144/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Dones d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03145/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03146/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03147/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03148/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Secretariat Gitano amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03149/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Dones No Estàndard amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03150/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Dones Juristes amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03151/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03152/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03153/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Dones del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03154/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03155/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de Dones per la Salut amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03156/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03157/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Interuniversitari de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03158/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03159/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03160/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03161/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de dones del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03162/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03163/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori Cultural de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03164/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03165/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Maria Aurèlia Capmany amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03166/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03167/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Sanahuja, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03168/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Chinchilla, professora i directora del Centre Internacional Treball i Família de l’IESE Business School, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03169/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03170/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquima Alemany Roca, presidenta de l’entitat Network of Liberal Women, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03171/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Gómez Granés, experta feminista, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03172/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03173/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Temps de Dones amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 352-03174/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’Informe sobre l’estat de l’homofòbia a Catalunya corresponent al 2014
	Tram. 356-01164/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti les propostes per a afavorir la inclusió de les persones immigrades
	Tram. 356-01165/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Torra, vicepresident executiu del Nou Centre Integrat de la Xarxa Tecnio, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui el projecte d’integració dels centres tecnològics avançats de Tecnio
	Tram. 356-01168/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Georgina Monge, experta en plans i polítiques d’igualtat, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 356-01179/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l’estoc de mercuri de la planta d’Ercros a Flix
	Tram. 356-01181/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l’estoc de mercuri de la planta d’Ercros a Flix
	Tram. 356-01182/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d’Ercros de 
	Tram. 356-01183/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Teresa Conesa, secretària general d’Ercros, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d’Ercros de
	Tram. 356-01184/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	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 d’actuació contra la plaga del caragol poma del 2015
	Tram. 355-00215/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00906/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00908/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00909/10
	Substanciació

	Compareixença de Raimon Masllorens, president de Productors Audiovisuals Federats, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00910/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00911/10
	Substanciació

	Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00912/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00913/10
	Substanciació

	Compareixença de Tono Folguera o d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00914/10
	Substanciació

	Compareixença de Jan Runge, director de la Unió Internacional de Cinemes, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00921/10
	Substanciació

	Compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de Drac Màgic, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00925/10
	Substanciació

	Compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00927/10
	Substanciació

	Compareixença de Ventura Pons, administrador de Raig d’Idees i Propostes Visuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00928/10
	Substanciació

	Compareixença de Christopher P. Marcich, president i director general de Motion Picture Association, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
	Tram. 353-00944/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01073/10
	Decaïment

	Compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01076/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01078/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01079/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01080/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01081/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01083/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01085/10
	Substanciació

	Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatg
	Tram. 353-01092/10
	Decaïment

	Compareixença de Montserrat Torrent, en representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01094/10
	Substanciació

	Compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de Catalunya i membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01098/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01099/10
	Decaïment

	Compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01101/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01102/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
	Tram. 353-01104/10
	Substanciació

	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. 353-01166/10
	Substanciació

	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. 353-01167/10
	Substanciació

	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. 353-01171/10
	Substanciació

	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. 353-01172/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Discoteques i Sales de Festa de la Província de Girona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01173/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Provincial d’Empresaris 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. 353-01174/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Discoteques de Lleida amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01175/10
	Substanciació

	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. 353-01176/10
	Substanciació

	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. 353-01177/10
	Substanciació

	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. 353-01178/10
	Substanciació

	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. 353-01183/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Gremi Firaires amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 353-01186/10
	Substanciació

	Compareixença de Carles Mateos, en representació de Comissions Obreres a l’Agència Tributària, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 353-01188/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 353-01189/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Jové i Vilalta, en representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (Catac), amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agènc
	Tram. 353-01190/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 353-01191/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Remolà Sans, president de l’Associació d’Inspectors Tributaris, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 353-01192/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Boixareu Cortina, director del Programa per a l’aplicació i el desenvolupament dels tributs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 353-01193/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Iglesias Capellas, director del Programa per a la definició d’un nou model d’Administració tributària de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de C
	Tram. 353-01194/10
	Substanciació

	Compareixença de Montserrat Ballarín i Espuña, professora de dret financer i tributari a la Universitat Pompeu Fabra i exregidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclu
	Tram. 353-01195/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antonio Durán-Sindreu Buxadé, soci director de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 353-01196/10
	Decaïment

	Compareixença de Pilar Arxé Fonolleras, presidenta de la Federació Espanyola d’Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de lle
	Tram. 353-01197/10
	Substanciació

	Compareixença d’Alejandro Esteller-More, professor agregat d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
	Tram. 353-01198/10
	Substanciació

	Compareixença de Marina Subirats, o d’una representació de Feministes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01264/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Tània Verge Mestre, professora de ciència política i agent d’igualtat de la Universitat Pompeu Fabra i experta en participació política i gènere, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01265/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Sara Moreno Colom, doctora en sociologia, especialitzada en gènere, i professora de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre don
	Tram. 353-01267/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’Anna Berga, presidenta de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01268/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maria Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01269/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mercè Claramunt, presidenta de Dones Juristes, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01270/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01271/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01272/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Josefina Rubio, presidenta de la Fundació Surt, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01273/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01274/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maria Rovira, presidenta de Dones d’Unió de Pagesos, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01275/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Decaïment

	Compareixença de Carolina Barber, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, o d’una representació d’aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01276/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montse Pineda, de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01277/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de María de la Fuente Vázquez, doctora en ciència política, col·laboradora de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora de l’Observatori IQ, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat
	Tram. 353-01278/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Àrea de Mediació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01279/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Elena Sintes, doctora en sociologia i experta en educació i usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01280/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Ojeda, enginyer industrial i especialista en flexibilitat horària i calendari laboral, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01281/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Grup Set amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01282/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa Torns i Martín, doctora en sociologia i membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i ho
	Tram. 353-01284/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí i experta en temes de coeducació, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01285/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Encarna Bodelón González, doctora en dret i directora del grup d’investigació Antígona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01286/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Sanmartí, doctora en història, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01287/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01288/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01289/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01290/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01291/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01292/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de les Dones amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01293/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01294/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01295/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01296/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01297/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01298/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Secretariat Gitano amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01299/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Dones No Estàndard amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01300/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió Dones del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01301/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01302/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Dones per la Salut amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01303/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01304/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01305/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01306/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de dones del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01307/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’associació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01308/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’associació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01309/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Fundació Maria Aurèlia Capmany amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01310/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01311/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maria Sanahuja, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01312/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Núria Chinchilla, professora i directora del Centre Internacional Treball i Família de l’IESE Business School, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01313/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01314/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joaquima Alemany Roca, presidenta de l’entitat Network of Liberal Women, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01315/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Núria Gómez Granés, experta feminista, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01316/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la plataforma Temps de Dones amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 353-01317/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquest institut
	Tram. 357-00287/10
	Substanciació

	Compareixença de Damià Calvet, president del Consell d’Administració de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les plataformes logístique
	Tram. 357-00510/10
	Substanciació

	Compareixença de Mercè Gironès Riera davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00847/10
	Substanciació

	Compareixença de Luis Delso Heras, president d’Isolux Corsán, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00852/10
	Substanciació

	Compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar sobre l’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 357-01272/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les activitats d’espectacles públics i recreatives i llur regulació
	Tram. 357-01275/10
	Substanciació

	Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, president del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 357-01287/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Compareixença de Laia Serra, advocada penalista especialista en drets humans, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 357-01288/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal especialista en delictes d’odi i discriminació, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 357-01289/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Compareixença d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials
	Tram. 357-01290/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona davant la Comissió d’Interior per a exposar la seva opinió sobre l’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	Tram. 357-01304/10
	Substanciació

	Compareixença de Georgina Monge, experta en plans i polítiques d’igualtat, amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
	Tram. 357-01314/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Albert Cañigueral, economista i expert en economia col·laborativa, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01315/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miguel Ferrer, advocat i consultor en negocis digitals, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01316/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Castellano, professor de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01317/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ariadna Trillas, membre del consell de redacció d’Alternatives Econòmiques, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01318/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miquel Martí, director d’Ecommerce & Tech Barcelona, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01319/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Social Car davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01320/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de WeSmartPark davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01321/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Uber davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01322/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Ticketbis davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01323/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Trip4real davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01324/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Kantox davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01325/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Airbnb davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01326/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de BlaBlaCar davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01327/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Trenhub davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
	Tram. 357-01328/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Loanbook davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa
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