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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 324/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la transformació de l’Institut Català de Finances en una 
banca pública
Tram. 250-00447/10
Adopció p. 15

Resolució 325/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la constitució del consorci cadastral amb l’Administració de 
l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10
Adopció p. 15

Resolució 326/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures per a reactivar l’economia i crear ocupació
Tram. 250-00527/10
Adopció p. 15

Resolució 327/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la retirada de la demanda contenciosa administrativa inter-
posada per la delegada del Govern de l’Estat contra l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00390/10
Adopció p. 16

Resolució 328/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment de la plantilla de l’Agència Catalana de 
Notícies
Tram. 250-00425/10
Adopció p. 17

Resolució 329/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Memorial Democràtic
Tram. 250-00430/10, 250-00433/10 i 250-00588/10
Adopció p. 17

Resolució 330/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el sector del suro
Tram. 250-00426/10
Adopció p. 18

Resolució 331/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de regadiu del canal Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10
Adopció p. 18

Resolució 332/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la convocatòria d’ajuts per al foment de la concentració, la 
intercooperació i la modernització de les cooperatives i al-
tres entitats agràries
Tram. 250-00491/10
Adopció p. 19

Resolució 333/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la convocatòria d’ajuts en l’àmbit agrari
Tram. 250-00492/10
Adopció p. 19

Resolució 334/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la convocatòria del Consell Rector del paratge natural d’in-
terès nacional Pinya de Rosa, a Blanes, i la redacció del pla 
d’usos d’aquest paratge
Tram. 250-00523/10
Adopció p. 19

Resolució 335/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment a Lleida del centre investigador i de l’activitat 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 250-00567/10
Adopció p. 20

Resolució 336/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la prospecció de les plantacions i la destrucció de les afec-
tades pel foc bacterià
Tram. 250-00610/10
Adopció p. 20

Resolució 337/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el decret de plantilles i provisió de llocs docents del Depar-
tament d’Ensenyament
Tram. 250-00469/10
Adopció p. 21

Resolució 338/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00471/10
Adopció p. 21

Resolució 339/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la modificació del decret que regula el servei escolar de 
transport i de suport a l’Associació de Mares i Pares de l’Es-
cola Herois del Bruc, de Piera, amb relació a les reivindicaci-
ons sobre aquest servei
Tram. 250-00478/10
Adopció p. 21

Resolució 340/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació d’un pla d’inversions per als centres educa-
tius de Salt i la comarca del Gironès
Tram. 250-00482/10
Adopció p. 22

Resolució 341/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el lliurament de l’informe del Departament d’Educació relatiu 
a l’Institut de Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10
Adopció p. 22

Resolució 342/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’escola d’Almenar
Tram. 250-00494/10
Adopció p. 23

Resolució 343/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Tarra-
gona amb relació a l’Escola Oficial d’Idiomes
Tram. 250-00508/10
Adopció p. 23
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Correcció d'errades 
– La Moció 45/X del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona el 2017 (tram. 302-00070/10), a la pàg. 26, ha estat modificada al BOPC 169, pàg. 15.– La Moció 46/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la comunicació i la producció audiovisuals (tram. 302-00071/10), a la pàg. 27, ha estat modificada al BOPC 169, pàg. 15.
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Resolució 344/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Els Vinyals, de Lliça de Vall
Tram. 250-00516/10
Adopció p. 23

Resolució 345/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’accés a les llars d’infants El Petit Montgrí, de Torroella de 
Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 250-00524/10
Adopció p. 24

Resolució 346/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el mapa educatiu de l’Hospitalet de Llobregat i sobre l’Esco-
la Paco Candel d’aquesta ciutat
Tram. 250-00534/10
Adopció p. 24

1.15. Mocions

Moció 44/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
regulació de la tasca dels voluntaris de clubs i entitats es-
portives sense ànim de lucre i llur relació amb la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social
Tram. 302-00069/10
Aprovació p. 25

Moció 45/X del Parlament de Catalunya, sobre l’im-
puls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona el 
2017
Tram. 302-00070/10
Aprovació p. 25

Moció 46/X del Parlament de Catalunya, sobre la si-
tuació de la comunicació i la producció audiovisuals
Tram. 302-00071/10
Aprovació p. 26

Moció 47/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques públiques de memòria democràtica
Tram. 302-00072/10
Aprovació p. 28

Moció 48/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
cultura i la política de subvencions culturals
Tram. 302-00073/10
Aprovació p. 29

Moció 49/X del Parlament de Catalunya, de rebuig 
del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les accions que el Govern 
ha d’emprendre amb motiu de l’aprovació d’aquest pla
Tram. 302-00075/10
Aprovació p. 30

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del 
sistema d’autonomia personal i dependència
Tram. 300-00082/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la 
Generalitat
Tram. 300-00083/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre la negociació del sis-
tema de finançament autonòmic
Tram. 300-00084/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre el cobrament a ter-
cers del sistema sanitari públic
Tram. 300-00085/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació en el sec-
tor industrial
Tram. 300-00086/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la reforma energètica 
de l’Estat
Tram. 300-00087/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat
Tram. 300-00088/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la pròr-
roga pressupostària en les polítiques educatives
Tram. 300-00089/10
Substanciació p. 31

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la connexió a 
Internet amb banda ampla com a servei universal
Tram. 360-00005/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 31

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 
7/2013, sobre la Universitat Politècnica de Catalunya, cor-
responent als exercicis 2008, 2009 i 2010
Tram. 258-00004/10
Coneixement de l’Informe p. 31

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
16/2013, referent a l’Ajuntament de Badalona, romanent de 
tresoreria, corresponent a l’exercici 2009
Tram. 258-00009/10
Coneixement de l’Informe p. 32

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
14/2013, referent als comptes anuals de Viladecans Qualitat, 
SL, corresponent a l’exercici 2010
Tram. 258-00010/10
Coneixement de l’Informe p. 32

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
15/2013, referent als comptes anuals de Viladecans Renova-
ció Urbana, SL, corresponent a l’exercici 2010
Tram. 258-00011/10
Coneixement de l’Informe p. 32

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre l’Agència Europea de Cooperació en matèria de 
justícia penal (Eurojust)
Tram. 295-00096/10
Coneixement de la proposta p. 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Consell relatiu a la creació de 
la Fiscalia Europea
Tram. 295-00097/10
Coneixement de la proposta p. 32
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00001/10
Debat de totalitat p. 33
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 33

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00023/10
Debat de totalitat p. 33
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 33

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’homologació directa 
de la titulació d’enginyer tècnic al grau d’enginyeria
Tram. 250-00107/10
Retirada p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre la instal·lació provisio-
nal d’un nou mòdul prefabricat a l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
específics per a la fruita seca i la garrofa corresponents a la 
convocatòria del 2012 i la previsió per al 2013
Tram. 250-00493/10
Retirada p. 34

Proposta de resolució sobre l’aprovació en la con-
vocatòria dels plans de millora del 2013 dels expedients de-
negats per manca de pressupost en la campanya del 2012
Tram. 250-00517/10
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració anual d’un 
informe de la balança fiscal entre Catalunya i l’Administració 
General de l’Estat en col·laboració amb el Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda
Tram. 250-00522/10
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre la planificació escolar 
de secundària a Sant Joan de Vilatorrada per al curs 2013-
2014
Tram. 250-00533/10
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre el trasllat de línies d’in-
vestigació dels centres de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries de Lleida i Cabrils al centre Torre Marimon, 
de Caldes de Montbui
Tram. 250-00623/10
Rebuig p. 34

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la rebaixa del tipus impositiu en l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 302-00074/10
Rebuig p. 34

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 35

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 119) p. 35

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 202-00013/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 35

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Nomenament d’un relator p. 36

Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 36

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
plantilla de mestres de l’Escola Montmany i l’elaboració del 
projecte d’ampliació com a centre per a Figaró-Montmany i 
Tagamanent
Tram. 250-00633/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la continuïtat del cen-
tre de recuperació de fauna salvatge dels Aiguamolls de 
l’Empordà
Tram. 250-00634/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’escola de Polinyà
Tram. 250-00635/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la difusió de la Llei de 
l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lu-
cratius i dels incentius fiscals al mecenatge
Tram. 250-00636/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
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Proposta de resolució sobre l’elaboració dels estu-
dis d’impacte del projecte d’instal·lació d’un centre comerci-
al de fabricants a Viladecans
Tram. 250-00637/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre les activitats industri-
als extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols 
polítics i partidistes en edificis i espais públics
Tram. 250-00639/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a les residències i els centres de dia per a persones de-
pendents
Tram. 250-00640/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució de suport a la resolució de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en contra de l’expe-
dient sancionador a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels 
Horts per haver-se manifestat en el marc de la vaga general 
del 14 de novembre de 2012
Tram. 250-00641/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaça-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals que s’ha de 
construir a Piera
Tram. 250-00642/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
estació depuradora d’aigües residuals al nucli urbà del Por-
tell, a Piera
Tram. 250-00643/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la conversió de l’anti-
ga travessera de la carretera C-31 al pas per Pals en un vial 
urbà
Tram. 250-00644/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’aturada de la deslo-
calització del grup de treball de millora genètica animal de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Lleida
Tram. 250-00645/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Ras-
quera
Tram. 250-00647/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Be-
nifallet
Tram. 250-00648/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la clausura de l’abo-
cador de les Valls, a Santa Maria de Palautordera, i la recu-

peració paisatgística de l’indret tramitada per l’Ajuntament 
d’aquesta població
Tram. 250-00650/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
ensenyament de qualitat a l’Institut Thalassa, de Montgat
Tram. 250-00651/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Can 
Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
travessia urbana de la carretera C-35 al pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb la roton-
da de la sortida 11 de l’autopista AP-7
Tram. 250-00654/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
canvis en el Projecte de rodalia de Barcelona, línia R-3, tram 
Montcada-Vic
Tram. 250-00655/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el cessament de Jo-
sep Antoni Duran i Lleida de la Comissió Bilateral Generali-
tat - Estat perquè no defensa les posicions de la Generalitat 
amb relació al procés sobiranista
Tram. 250-00657/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’impuls de codis de-
ontològics de valors i ètica pública i un nou model d’organit-
zació de l’Administració
Tram. 250-00658/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre un nou model de ges-
tió dels serveis i recursos humans de l’Administració pública
Tram. 250-00659/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre un nou model de rela-
ció entre l’Administració pública i els ciutadans
Tram. 250-00660/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un as-
censor a l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del me-
tro, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00661/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nor-
mativa per a homogeneïtzar els criteris tècnics per a la instal-
lació de reductors de velocitat a les carreteres i vies urbanes 
i interurbanes
Tram. 250-00662/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les lí-
nies de treball del Centre d’Art Tarragona i el pagament del 
deute a aquest equipament cultural
Tram. 250-00663/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària per a l’obertura de l’Hospital de la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
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Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Parc de Bombers de la Vall d’Aro, a Castell - Platja d’Aro
Tram. 250-00665/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’increment de les par-
tides pressupostàries destinades als espais naturals prote-
gits
Tram. 250-00666/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat 
de Guillem Agulló per membres d’extrema dreta i de l’apolo-
gia del terrorisme feta pel regidor de Plataforma per Catalu-
nya a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00667/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte 
de creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades 
pel Govern
Tram. 250-00668/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’ac-
tivitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de 
Mataró
Tram. 250-00669/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 10/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00670/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de mesures per a combatre el frau fiscal
Tram. 250-00671/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’atenció de les patolo-
gies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació de Forestal Catalana
Tram. 250-00673/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reco-
negut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00675/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
partida pressupostària per al Programa de suport a l’auto-
nomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la revisió de la norma-
tiva de les inversions procedents de l’1% cultural en projec-
tes de patrimoni cultural
Tram. 250-00679/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
pressupost de l’Escola Superior de Música de Catalunya i de 
les taxes de matriculació
Tram. 250-00680/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni entre l’Ajuntament de Salou i l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb relació a les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de millores de la línia ferroviària R-3
Tram. 250-00683/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la generalització del 
Programa de suport a la salut mental en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per al millo-
rament de la via entre Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-
rebei
Tram. 250-00685/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’adaptació dels accessos de l’estació Rambla Just Oliveras 
de la línia 1 del metro
Tram. 250-00686/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1 de 
rodalia a Cabrera de Mar
Tram. 250-00687/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’acord del canvi de ti-
tularitat d’un tram de la carretera N-II a favor de la Generali-
tat signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 250-00688/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el projecte «Viladecans 
The Style Outlets»
Tram. 250-00689/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’increment de l’ofer-
ta educativa de cicles formatius de grau superior a l’Institut 
Sabadell
Tram. 250-00690/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la retirada de la Reso-
lució ENS 1051/2013, relativa a les adjudicacions de destina-
cions provisionals per al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les obres de perllonga-
ment i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès 
Occidental
Tram. 250-00694/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
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Proposta de resolució sobre l’estació de tren de 
Camallera
Tram. 250-00696/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la consideració de les 
retribucions econòmiques de monitors esportius, entrena-
dors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat 
social
Tram. 250-00697/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació
Tram. 250-00698/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la consideració de les 
retribucions econòmiques de monitors esportius, entrena-
dors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat 
social
Tram. 250-00699/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la presentació de les 
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Observa-
tori del Mercat de Treball per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’autonomia de gestió 
dels centres docents i la discriminació positiva de persones 
amb disminució reconeguda
Tram. 250-00701/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de desti-
nacions provisionals per al curs 2013-2014 al personal dels 
cossos docents
Tram. 250-00702/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels pro-
jectes d’integració social a les escoles públiques
Tram. 250-00703/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
hores del personal auxiliar d’educació a les escoles públi-
ques
Tram. 250-00704/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
projectes d’unitat d’escolarització compartida
Tram. 250-00705/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la reobertura de la uni-
tat local del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural d’Ulldecona
Tram. 250-00706/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi
Tram. 250-00707/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impac-
te del projecte BCN World
Tram. 250-00708/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el sistema de contra-
prestacions del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell
Tram. 250-00709/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la continuïtat de la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-00710/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP 
Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el compromís amb 
l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i l’impuls polític i de finan-
çament d’aquesta entitat territorial
Tram. 250-00712/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la Llei de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local promoguda pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la creació de les ve-
gueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Tram. 250-00714/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’Avantprojecte de llei 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local pro-
mogut pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00715/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la programació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 250-00716/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la llar d’infants La Font 
del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 250-00717/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les mesures a empren-
dre pel Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de 
juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà
Tram. 250-00718/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme de transparència amb relació a l’execució de la pròr-
roga pressupostària
Tram. 250-00719/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el procés de reestruc-
turació i privatització de Catalunya Banc
Tram. 250-00720/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les reaccions a l’actu-
ació de la policia arran dels incidents ocorreguts a Mataró el 
primer cap de setmana d’agost
Tram. 250-00721/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’allotjament dels mos-
sos d’esquadra destinats a Aran
Tram. 250-00722/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la restitució de la plan-
tilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00723/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat i la se-
guretat de l’estació ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47
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Proposta de resolució sobre la inclusió d’un polo 
reflector de màniga curta en l’uniforme d’estiu dels agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00725/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la dotació dels agents 
especialistes en investigació del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb defenses extensibles
Tram. 250-00726/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la dotació dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra amb armilles antibales lleu-
geres i guants antitall
Tram. 250-00727/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la substitució del mo-
biliari de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00728/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla parci-
al Riumar sector IV-I i l’aturada del Pla parcial Riumar sector 
III al delta de l’Ebre
Tram. 250-00753/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la restitució d’un pedi-
atre al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès, i el garanti-
ment de la participació ciutadana en les decisions que afec-
tin els serveis d’atenció primària
Tram. 250-00754/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la situació del centre 
cultural islàmic Al-Huda, de Mollet del Vallès
Tram. 250-00755/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 147/X, sobre la construcció i la posada en marxa 
de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00756/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el projecte del CUAP 
El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00757/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el desplegament i 
l’aplicació de la Llei de l’Estat 2/2010, de salut sexual i re-
productiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i sobre 
l’elaboració d’una llei de drets de salut sexual i reproductiva
Tram. 250-00758/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del trans-
port escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la presentació de l’In-
forme del Consell Assessor per al Desenvolupament Soste-
nible sobre la viabilitat econòmica del canal Segarra-Garri-
gues
Tram. 250-00760/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre els centres d’educació 
secundària obligatòria acollits a l’horari acumulat i l’estalvi 
en la gratuïtat dels menjadors que ha significat
Tram. 250-00761/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de desdoblament del tram entre Montcada i Reixac i Vic de 
la línia 3 de rodalia
Tram. 250-00762/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la denegació a Oxitec 
de l’autorització per a alliberar mosques de l’olivera trans-
gèniques
Tram. 250-00763/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural
Tram. 250-00764/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la retirada de la sanció 
executiva per utilització indeguda de recursos públics con-
tra el responsable del torn de guàrdia del parc de bombers 
de Reus
Tram. 250-00765/10
Presentació p. 57

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Debat de totalitat p. 58
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya p. 58
Termini per a proposar compareixences p. 58

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 270-00006/10
Debat de totalitat p. 58
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans p. 58
Termini per a proposar compareixences p. 58

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els clubs esportius
Tram. 302-00069/10
Esmenes presentades p. 59

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’impuls de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tar-
ragona el 2017
Tram. 302-00070/10
Esmenes presentades p. 61

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la comunicació i la producció audiovisuals
Tram. 302-00071/10
Esmenes presentades p. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques públiques de la memòria
Tram. 302-00072/10
Esmenes presentades p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la cultura
Tram. 302-00073/10
Esmenes presentades p. 69
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat
Tram. 302-00075/10
Esmenes presentades p. 72

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya d’adhesió a 
la Declaració universal sobre els arxius
Tram. 401-00006/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 122) p. 74

Declaració del Parlament de Catalunya de condem-
na del segrest del periodista Marc Marginedas
Tram. 401-00008/10
Lectura en el Ple p. 74

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 34/X, sobre 
la millora del servei d’autobusos que connecta el Vendrell 
amb Tarragona i amb Barcelona
Tram. 290-00012/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 46/X, sobre 
l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 290-00029/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 75

Control del compliment de la Resolució 48/X, sobre 
l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00031/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 75

Control del compliment de la Resolució 49/X, sobre 
l’ús de dispositius Wi-Fi als centres educatius
Tram. 290-00032/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76

Control del compliment de la Resolució 50/X, sobre 
el trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona a l’edi-
fici de la Chartreuse
Tram. 290-00033/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76

Control del compliment de la Resolució 51/X, so-
bre la modificació dels criteris d’atorgament de permisos 
de lactància i de reduccions de jornada per a tenir cura de 
fills menors de sis anys al personal del Departament d’En-
senyament
Tram. 290-00034/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 77

Control del compliment de la Resolució 53/X, sobre 
la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
Tram. 290-00036/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 77

Control del compliment de la Resolució 57/X, sobre 
el pressupost de la Casa Reial
Tram. 290-00040/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 59/X, sobre 
la construcció d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 290-00042/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 72/X, sobre 
la declaració de caducitat del permís d’investigació d’hidro-

carburs atorgat a Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en 
España
Tram. 290-00053/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 73/X, sobre 
la promoció dels albergs de joventut
Tram. 290-00054/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 79

Control del compliment de la Resolució 75/X, sobre 
el millorament dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP
Tram. 290-00056/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 80

Control del compliment de la Resolució 78/X, sobre 
la carretera C-32 al pas pel Masnou
Tram. 290-00059/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 80

Control del compliment de la Resolució 80/X, sobre 
el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès
Tram. 290-00061/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 80

Control del compliment de la Resolució 81/X, sobre 
la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses
Tram. 290-00062/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 81

Control del compliment de la Resolució 82/X, sobre 
la programació de les obres d’ampliació de les carreteres 
C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 
a Terrassa
Tram. 290-00063/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 81

Control del compliment de la Resolució 83/X, sobre 
les actuacions per a garantir la seguretat viària en l’accés 
des de la carretera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 290-00064/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 82

Control del compliment de la Resolució 84/X, sobre 
l’encàrrec d’estudis per a determinar el cabal necessari per 
al reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral
Tram. 290-00065/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 82

Control del compliment de la Resolució 85/X, sobre 
la construcció d’una via de connexió entre Igualada i la ron-
da Sud d’aquesta ciutat
Tram. 290-00066/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 82

Control del compliment de la Resolució 87/X, sobre 
les obres de millorament de la seguretat viària a les carrete-
res C-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 290-00068/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 83

Control del compliment de la Resolució 88/X, so-
bre la redacció d’un programa únic de gestió de residus de 
Catalunya
Tram. 290-00069/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 83

Control del compliment de la Resolució 89/X, sobre 
l’execució de les obres a l’estació depuradora d’aigües resi-
duals de l’Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar, per a l’aïlla-
ment acústic dels motors
Tram. 290-00070/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 84
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Control del compliment de la Resolució 90/X, sobre 
els ajuts per al pagament de les quotes dels préstecs per a 
l’adquisició d’habitatges protegits
Tram. 290-00071/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 84

Control del compliment de la Resolució 91/X, sobre 
el transport aeri entre Barcelona i Menorca
Tram. 290-00072/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 85

Control del compliment de la Resolució 97/X, sobre 
la concessió de préstecs a les sales i les empreses d’exhibi-
ció cinematogràfica
Tram. 290-00077/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 85

Control del compliment de la Resolució 98/X, sobre 
l’aplicació del tipus reduït de l’impost sobre el valor afegit a 
les activitats culturals
Tram. 290-00078/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 85

Control del compliment de la Resolució 106/X, so-
bre la potenciació dels estudis d’enginyeria agronòmica a la 
Universitat de Lleida
Tram. 290-00086/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 86

Control del compliment de la Resolució 107/X, so-
bre la implantació i l’emplaçament dels estudis de veterinà-
ria a la Universitat de Lleida
Tram. 290-00087/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 87

Control del compliment de la Resolució 148/X, so-
bre les obres de l’Escola Antoni Gaudí de Sant Boi de Llo-
bregat
Tram. 290-00127/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 87

Control del compliment de la Resolució 217/X, so-
bre el manteniment de l’oferta de places de P3 a l’Escola Vi-
lamagore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 290-00181/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 88

Control del compliment de la Resolució 243/X, so-
bre la construcció de la primera fase de l’Escola Marta Mata, 
de Barberà del Vallès
Tram. 290-00206/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 88

Control del compliment de la Resolució 246/X, so-
bre el centre de recursos pedagògics i l’equip d’assessora-
ment psicopedagògic de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 290-00209/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 255/X, so-
bre la construcció de l’institut de Calldetenes
Tram. 290-00218/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 10/X, sobre les 
polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa
Tram. 390-00010/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 89

Control del compliment de la Moció 11/X, sobre els 
efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea relativa als desnonaments per execució hipotecària
Tram. 390-00011/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 90

Control del compliment de la Moció 12/X, sobre la 
política de foment de l’emprenedoria i de suport a la petita i 
mitjana empresa
Tram. 390-00012/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 94

Control del compliment de la Moció 15/X, sobre les 
participacions preferents
Tram. 390-00015/10
Sol·licitud de pròrroga p. 94
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 94

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest depar-
tament
Tram. 354-00134/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural sobre els efectes de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost 
d’aquest departament
Tram. 354-00139/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre els efectes de la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’a-
quest departament
Tram. 354-00143/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, 
del Síndic de Greuges
Tram. 354-00145/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic 
de Greuges
Tram. 354-00148/10
Sol·licitud i tramitació p. 95

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb la consellera d’Ensenyament sobre l’Informe 
sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00149/10
Sol·licitud i tramitació p. 95

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb el conseller de Salut sobre l’Informe sobre mal-
nutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00150/10
Sol·licitud i tramitació p. 95

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre 
l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic 
de Greuges
Tram. 354-00151/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
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tació i Medi Natural sobre l’escenari pressupostari d’aquest 
departament per al final del 2013
Tram. 354-00161/10
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament 
per al final del 2013
Tram. 354-00163/10
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb el conseller de Salut sobre la malnutrició 
infantil
Tram. 354-00175/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
les actuacions i la coordinació interdepartamental davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 354-00183/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb el conseller de Salut sobre les actuacions i 
la coordinació interdepartamental davant el risc de malnu-
trició infantil
Tram. 354-00184/10
Sol·licitud i tramitació p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’in-
crement de la pobresa infantil relacionat amb la reforma de 
la Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00185/10
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb la consellera d’Ensenyament sobre les actu-
acions i la coordinació interdepartamental davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 354-00186/10
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre els contractes de patrocini de Televisió de Catalunya 
amb el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Es-
panyol
Tram. 358-00004/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent, di-
rector de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’emissió del documental 
«Hola, Europa!»
Tram. 356-00215/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllo-
rens, de la productora Brutal Media, en representació de 
la Federació de Productores Proa, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre la situació de la indústria 
audiovisual, la seva relació amb Televisió de Catalunya i les 
perspectives del sector
Tram. 356-00257/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Joan Bas, de la 
productora Gestmusic and Endemol Company, en repre-

sentació de la Federació de Productores Proa, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació 
de la indústria audiovisual, la seva relació amb Televisió de 
Catalunya i les perspectives del sector
Tram. 356-00258/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech, membre del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el projecte de crear un 
clúster de l’audiovisual
Tram. 356-00259/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent, di-
rector de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre els contractes de patro-
cini de Televisió de Catalunya amb els clubs de futbol FC 
Barcelona i RCD Espanyol
Tram. 356-00301/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores 
de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre l’atenció educativa als infants en 
situació de desemparament
Tram. 356-00318/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de Narciso Pastor 
Sáenz, director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària de la Universitat de Lleida, i de Jordi Graell i Sarle, 
sotsdirector de Divulgació i Transferència del mateix centre, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè ex-
pliquin la projecció nacional i internacional dels treballs de 
l’Escola
Tram. 356-00352/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Banc dels Aliments davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00387/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Càritas davant la Comissió de la Infància perquè expliqui 
la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00388/10
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Pediatria davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició 
infantil
Tram. 356-00389/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o 
en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnu-
trició infantil
Tram. 356-00405/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres 
o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de mal-
nutrició infantil
Tram. 356-00406/10
Sol·licitud p. 99
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o 
en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnu-
trició infantil
Tram. 356-00407/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comis-
sió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants po-
bres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 356-00408/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la 
Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels in-
fants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00409/10
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació 
dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions da-
vant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00410/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè exposi l’objectiu, el con-
tingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. 
Eines per visibilitzar les aportacions de les dones»
Tram. 356-00411/10
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igual-
tat de les Persones perquè exposi l’objectiu, el contingut i 
l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines 
per visibilitzar les aportacions de les dones»
Tram. 356-00412/10
Sol·licitud p. 100

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

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el conseller de Justícia sobre el Pla d’equipa-
ments penitenciaris
Tram. 355-00022/10
Substanciació p. 100

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el conseller de Justícia sobre els motius pels 
quals el Protectorat de Fundacions ha demanat el concurs 
de creditors de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 355-00056/10
Substanciació p. 100

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern sobre l’informe de la 
comissió d’experts amb relació a la reforma de l’Administra-
ció pública i el seu sector públic
Tram. 355-00070/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 101

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb el conseller de la Presidència sobre l’increment 

del nombre de vocals de l’Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals de Catalunya
Tram. 355-00071/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 101

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

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
per a informar sobre la planificació de les infraestructures 
penitenciàries
Tram. 357-00011/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’Albert Ledesma, responsable 
operatiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat 
del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut per a 
explicar els objectius d’aquest programa
Tram. 357-00079/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Francesc Astals Coma, expre-
sident de Caixa Terrassa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00173/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Salvador Soley i Junoy, expresi-
dent de Caixa Sabadell i d’Unnim, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00174/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Dídac Herrero Autet, ex-director 
general de Caixa Manlleu, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00175/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Joan Contijoch Pratdesaba, ex-
president de Caixa Manlleu, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00176/10
Substanciació p. 102

Compareixença de J. Antonio Quesada, cap de la 
Policia Local de Terrassa, davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material An-
tiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00269/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Miguel Ángel Fraile, secretari 
general de la Confederació Catalana de Comerç, davant la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00280/10
Substanciació p. 102

Compareixença del director general de Dret i d’En-
titats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre els motius pels quals el Protec-
torat de Fundacions ha demanat el concurs de creditors de 
la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 357-00329/10
Substanciació p. 102
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Compareixença de Josep Ramon Fuentes, director 
del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Vir-
gili i coordinador del Grup de Treball sobre Contractació Pú-
blica, davant la Comissió de Salut per a presentar l’informe 
elaborat pel Grup de Treball
Tram. 357-00401/10
Substanciació p. 102

Compareixença d’una representació del Patronat 
de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la deci-
sió de no demanar responsabilitats penals a Convergència 
Democràtica de Catalunya
Tram. 357-00411/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre les seves actuacions amb relació als ajuntaments ca-
talans
Tram. 357-00412/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença del president del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals per a justificar l’organització del seminari «El paper de 
l’audiovisual en la construcció de les identitats col·lectives»
Tram. 357-00413/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00414/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a in-
formar sobre l’atenció educativa als infants en situació de 
desemparament
Tram. 357-00415/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Narciso Pastor Sáenz, director 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Uni-
versitat de Lleida, i de Jordi Graell i Sarle, sotsdirector de Di-
vulgació i Transferència del mateix centre, davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats per a explicar la projecció 
nacional i internacional dels treballs de l’Escola
Tram. 357-00416/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Raimon Masllorens, de la pro-
ductora Brutal Media, en representació de la Federació de 
Productores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per 
a informar sobre la situació de la indústria audiovisual, la 
seva relació amb Televisió de Catalunya i les perspectives 
del sector
Tram. 357-00417/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Joan Bas, de la productora 
Gestmusic and Endemol Company, en representació de la 
Federació de Productores Proa, davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals per a informar sobre la situació de la indústria 
audiovisual, la seva relació amb Televisió de Catalunya i les 
perspectives del sector
Tram. 357-00418/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de Xavier Guitart i Domènech da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el 
projecte de crear un clúster de l’audiovisual
Tram. 357-00419/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges per a presentar el balanç 
dels tres primers anys de mandat
Tram. 359-00005/10
Substanciació p. 104

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre el tractament informatiu d’un accident ferroviari a San-
tiago de Compostel·la
Tram. 337-00010/10
Presentació p. 104

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 3766/2006, interposat 
per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Po-
pular del Congrés dels Diputats contra determinats articles 
de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya
Tram. 381-00001/07
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 104

Recurs d’inconstitucionalitat 8741/2009, interposat 
per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popu-
lar del Congrés dels Diputats contra determinats articles de 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 381-00001/08
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 104

Recurs d’inconstitucionalitat 8434/2006, interposat 
per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popu-
lar del Congrés dels Diputats contra determinats articles de 
la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals
Tram. 381-00003/07
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 105

Recurs d’inconstitucionalitat 7611/2010, interposat 
per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popu-
lar contra determinats articles de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 381-00005/08
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 105

Recurs d’inconstitucion0alitat 7454/2010, interpo-
sat per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari 
Popular contra determinats articles de la Llei 20/2010, del 7 
de juliol, del cinema
Tram. 381-00007/08
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 105

Recurs d’inconstitucionalitat 7722/2010, interposat 
per més de cinquanta senadors del Grup Parlamentari Po-
pular contra l’article 1 de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 381-00008/08
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 105
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4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constituci-
onal

Procediment relatiu a la impugnació de disposici-
ons autonòmiques 1389/2013, interposada pel Govern de 
l’Estat contra la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a de-
cidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 105

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament per al 2014
Tram. 230-00002/10
Aprovació p. 124

Pressupostos del Síndic de Greuges, de la Sindi-
catura de Comptes i del Consell de Garanties Estatutàries 
per al 2014
Tram. 230-00003/10
Aprovació p. 128

Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2012
Tram. 232-00002/10
Aprovació p. 138
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 324/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la transformació de l’Institut Ca-
talà de Finances en una banca pública
Tram. 250-00447/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 7, 02.10.2013, DSPC-C 200

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 2 d’octubre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la transformació 
de l’Institut Català de Finances en una banca pública 
i la integració de Catalunya Caixa en la banca pública 
(tram. 250-00447/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26009) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 26049).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer els 
tràmits pertinents per a transformar l’Institut Català 
de Finances en la banca pública de Catalunya. Aquest 
projecte de banca pública s’ha de dur a terme des de la 
perspectiva dels principis ètics i s’ha de focalitzar en 
el foment de l’activitat productiva i el teixit empresari-
al català.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

Resolució 325/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la constitució del consorci ca-
dastral amb l’Administració de l’Estat i els 
municipis
Tram. 250-00453/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 7, 02.10.2013, DSPC-C 200

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 2 d’octubre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la constitució del 
consorci cadastral amb l’Administració de l’Estat i els 
municipis (tram. 250-00453/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 26008).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme en el termini de quatre mesos totes les accions 
necessàries davant del Govern de l’Estat per a consti-
tuir el consorci cadastral d’acord amb el que determi-
na l’article 221 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
amb la participació de l’Administració de l’Estat, l’Ad-
ministració de la Generalitat i els municipis, de mane-
ra que es garanteixin la plena disponibilitat de les ba-
ses de dades per a totes les administracions i la unitat 
de la informació, i també es faciliti la lluita contra el 
frau fiscal.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

Resolució 326/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per a reactivar l’eco-
nomia i crear ocupació
Tram. 250-00527/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 7, 02.10.2013, DSPC-C 200

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 2 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les mesures per a reac-
tivar l’economia i crear ocupació (tram. 250-00527/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que explori, amb voluntat d’acord 
i generositat col·lectiva, actuacions i mesures en deter-
minats àmbits que serveixin per a:

a) Impulsar un programa de consolidació fiscal més 
creïble i que permeti el creixement.

Espanya i els països del sud d’Europa necessiten de-
dicar llurs esforços a aconseguir l’equilibri pressu-
postari d’acord amb llurs possibilitats de recuperació 
econòmica. Per aquest motiu, és necessari revisar els 
compromisos d’ajust fiscal, i plantejar mesures com 
l’exclusió del còmput del dèficit, amb objectius d’esta-
bilitat, polítiques de despesa amb la inversió producti-
va, R+D+I o formació.

b) Millorar el finançament de les empreses i les famí-
lies. En aquest àmbit és necessari actuar en dos fronts:

1r. En el si de la Unió Europea. Cal exigir al Banc 
Central Europeu (BCE) que utilitzi totes les eines al 
seu abast per a assegurar que els diners que presta als 
bancs arribin a finançar les empreses i les llars, i que 
treballi per a aconseguir la unitat real del mercat mo-
netari europeu. Cal potenciar, també, la capacitat d’ac-
tuació del Banc Europeu d’Inversions per al finança-
ment de projectes.

2n. En l’àmbit intern. Entre altres mesures, s’ha de 
crear un fons públic amb recursos del Mecanisme Eu-
ropeu d’Estabilitat (MEDE) per a facilitar el finança-
ment de les empreses i per a reestructurar el deute de 
les llars amb càrregues hipotecàries i que hagin entrat 
en una situació d’insolvència sobrevinguda.

c) Combatre la desocupació massiva i les seves conse-
qüències socials:

1r. S’han d’estudiar mesures per a aturar l’increment 
de la desocupació, amb una moratòria d’acomiada-
ments similar a la portada a terme a Alemanya, i me-
sures per a fomentar la creació d’ocupació, dirigides 
especialment als joves, amb i sense formació, i als ma-
jors de cinquanta anys.

2n. S’han d’enfortir els programes de protecció social i 
de lluita contra la pobresa per a pal·liar les conseqüèn-
cies socials de la desocupació massiva.

d) Incrementar la competitivitat de l’economia catala-
na, estimular la inversió i millorar la qualitat de les 
institucions i l’eficiència del sector públic:

1r. El Govern de l’Estat ha de plantejar mesures que 
impulsin el desenvolupament de nous sectors indus-
trials de futur i modernitzar els sectors catalans més 
consolidats. Cal ajudar les empreses a exportar més, 
a guanyar grandària i a invertir en recerca i desenvo-
lupament.

2n. És necessari millorar el marc institucional català 
per a facilitar la creació de noves empreses i millorar 
la competència efectiva en tots els sectors, i plantejar 
reformes, igualment, perquè les administracions pú-
bliques funcionin d’una manera més eficient i trans-
parent.

e) Arribar a l’estabilitat pressupostària sense sacrificar 
l’estat social ni la capacitat del sector públic per a di-
namitzar l’economia.

Espanya té un problema d’ingressos públics: es recap-
ten 8 punts de PIB menys que a la mitjana dels paï-
sos de la Unió Europea. Per aquest motiu, cal abordar 
una reforma fiscal en profunditat, que no apugi els ti-
pus impositius a les classes mitjanes ni als treballa-
dors, però que augmenti els ingressos recaptant de qui 
té molt i paga molt poc per enginyeria fiscal o de qui 
comet frau i no paga res.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

Resolució 327/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la retirada de la demanda con-
tenciosa administrativa interposada per la 
delegada del Govern de l’Estat contra l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00390/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 16, 02.10.2013, DSPC-C 198

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 2 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la retirada de la demanda 
contenciosa administrativa interposada per la delega-
da del Govern de l’Estat contra l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló (tram. 250-00390/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

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

Resolució

Atès que la sentència dictada per la Sala Segona de l’Au-
diència Nacional el 21 de maig de 2010, ratificada pel 
Tribunal Suprem en data del 4 de novembre de 2010, 
considera que, pels mèrits aconseguits per Jaume Mar-
tínez Vendrell per la seva lluita antifranquista i en defen-
sa de la cultura catalana, és totalment legítim que se li 
dediqui un carrer de Santa Coloma de Cervelló, i també 
qüestiona que per les raons que estableix la sentència se’l 
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pugui qualificar de terrorista, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a requerir a la Dele-
gació del Govern de l’Estat que acati la sentència citada 
i que d’acord amb aquesta sentència retiri la demanda 
contenciosa administrativa interposada contra l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Cervelló i accepti la concessió 
del carrer a Jaume Martínez Vendrell.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 328/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de la plantilla de 
l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 250-00425/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 16, 02.10.2013, DSPC-C 198

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 2 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la suspensió de l’acomiada-
ment de treballadors de l’Agència Catalana de Notícies 
(tram. 250-00425/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 20372) i pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 26054 
i 26572).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir que el pressupost i el nombre de treballa-
dors de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) es man-
tingui els propers dos anys, per a assegurar la viabili-
tat de l’empresa.

b) Instar la direcció de l’ACN que, en cas que en el fu-
tur calgui fer nous ajustos pressupostaris, negociï amb 
el comitè d’empresa les solucions adequades, priorit-
zant al màxim l’estalvi de despeses que no afectin di-
rectament la plantilla, tal com ja va aprovar el Parla-
ment de Catalunya en la Moció 7/X, sobre el model 
present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, l’11 d’abril de 2013.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 329/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Memorial Democràtic
Tram. 250-00430/10, 250-00433/10 i 250-00588/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 16, 02.10.2013, DSPC-C 198

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 2 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el Memorial Democrà-
tic (tram. 250-00430/10), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26006); el text de la Proposta 
de resolució sobre el finançament del Memorial De-
mocràtic i el manteniment de la memòria històrica 
(tram. 250-00433/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26053) i el text de la Proposta de resolució sobre la do-
tació de recursos humans i materials per al manteni-
ment de les activitats del Memorial Democràtic (tram. 
250-00588/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la plena ne-
cessitat i la utilitat, en termes de qualitat democràtica, 
de dur a terme una política pública d’estudi i difusió 
de la memòria històrica de Catalunya, en compliment 
del que estableix l’article 54 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar el Decret 326/2011, del 26 d’abril, de rees-
tructuració del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals, amb l’objectiu de traslladar als òr-
gans de govern del Memorial Democràtic –Junta de 
Govern, Consell Assessor i Consell de Participació– 
una proposta de millora de l’entitat, amb l’objectiu de 
rebre, amb el consens de totes les parts, un text que 
no afecti les competències que la Llei 13/2007, del 31 
d’octubre, del Memorial Democràtic, estableix per a 
aquest organisme.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per a ga-
rantir la continuïtat efectiva del Memorial Democrà-
tic com a referent nacional en polítiques públiques de 
memòria democràtica, en la línia del que estableix la 
Llei 13/2007.



14 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 165

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 18

c) Impulsar la tinguda de reunions dels òrgans de go-
vern i de consulta del Memorial Democràtic en el ter-
mini de dos mesos.

d) Aprovar, en el marc de la Junta de Govern, una es-
tructura administrativa del Memorial Democràtic que 
li garanteixi els recursos humans suficients per a as-
segurar el compliment dels objectius fundacionals i la 
missió de l’entitat establerta per llei.

e) Presentar davant la Comissió d’Afers Institucionals 
d’aquest Parlament el programa de política pública de 
la memòria històrica i les previsions de futur del Me-
morial Democràtic.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 330/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el sector del suro
Tram. 250-00426/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 6, 02.10.2013, DSPC-C 201

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 2 d’oc-
tubre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el sector del suro (tram. 250-00426/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26003) i pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 26028).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dissenyar polítiques d’ajut a l’activitat surera, con-
cretament a les activitats de recerca, desenvolupament 
i innovació que permetin consolidar-la i ampliar-la en 
el futur com a activitat productiva i com a factor de 
desenvolupament local.

b) Facilitar i estimular les sinergies entre el sector fo-
restal i la indústria perquè es puguin adoptar les mesu-
res necessàries per a promoure la producció certifica-
da i el consum industrial del suro.

c) Mantenir els plans d’ajut estables a la silvicultu-
ra del suro, i prestar una atenció especial a la sanitat 
vegetal, a l’augment de la superfície en explotació i a 
l’impuls de la certificació forestal.

d) Regular l’ús preferent del suro per a tapar el vi eco-
lògic destinat a consum interior i certificat pel Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

e) Mantenir, en percentatge, les subvencions de la Ge-
neralitat a l’Institut Català del Suro a fi de consoli-
dar-lo com a institut de referència en les tasques de 
recerca, de laboratori tecnològic i de difusió del sector 
en el seu conjunt.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 331/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de regadiu del canal 
Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 6, 02.10.2013, DSPC-C 201

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 2 
d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el projecte de regadiu del canal Xer-
ta-Sénia (tram. 250-00450/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
26005).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a cercar les 
fórmules econòmiques amb la comunitat de regants 
per a posar en funcionament el regadiu de la primera 
fase del canal Xerta-Sénia, buscar facilitats de finan-
çament als pagesos per a fer-ne les obres de transfor-
mació i procurar un cost sostenible de l’energia i de 
l’aigua.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba
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Resolució 332/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la convocatòria d’ajuts per al fo-
ment de la concentració, la intercooperació i 
la modernització de les cooperatives i altres 
entitats agràries
Tram. 250-00491/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 6, 02.10.2013, DSPC-C 201

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 2 
d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la convocatòria d’un ajut per al foment 
de la concentració, la intercooperació i la modernitza-
ció de les cooperatives i altres entitats agràries (tram. 
250-00491/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir du-
rant el 2013 una nova convocatòria d’ajuts, amb caràc-
ter pluriennal d’un mínim de tres anys, per al foment 
de la concentració, la intercooperació i la modernit-
zació de les cooperatives i altres entitats associatives 
agràries, en compliment de la Resolució 671/VIII del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 333/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la convocatòria d’ajuts en l’àmbit 
agrari
Tram. 250-00492/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 6, 02.10.2013, DSPC-C 201

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 2 
d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la convocatòria d’ajuts en l’àmbit agra-

ri (tram. 250-00492/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Convocar durant el 2013 les línies d’ajut dels àmbits 
següents: 

a) Foment de les assegurances agràries, amb una dota-
ció pressupostària igual a l’executada durant el 2012.

b) Ajuts per a la millora dels processos de transforma-
ció i comercialització dels productes agraris.

c) Ajuts associats al finançament de projectes de recer-
ca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

d) Suport a la promoció dels programes de qualitat 
dels aliments.

2. Prioritzar les agrupacions de productors i les coope-
ratives agràries, d’acord amb la Resolució 671/VIII del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 334/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la convocatòria del Consell Rec-
tor del paratge natural d’interès nacional Pi-
nya de Rosa, a Blanes, i la redacció del pla 
d’usos d’aquest paratge
Tram. 250-00523/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 6, 02.10.2013, DSPC-C 201

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 2 
d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la convocatòria del Consell Rector 
del Paratge Natural d’Interès Nacional Pinya de Rosa, 
a Blanes, i la redacció del pla d’usos d’aquest paratge 
(tram. 250-00523/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Convocar el Consell Rector del paratge natural d’in-
terès nacional Pinya de Rosa, a Blanes (Selva), i ac-
tualitzar els nomenaments dels membres de les parts 
representades.

b) Instar el Consell Rector de Pinya de Rosa a redac-
tar, al més aviat possible, el pla d’usos del paratge per 
a fer-ne la gestió necessària.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 335/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment a Lleida del cen-
tre investigador i de l’activitat de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 250-00567/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 6, 02.10.2013, DSPC-C 201

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 2 
d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el manteniment a Lleida del centre 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(tram. 250-00567/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 31034).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
la continuïtat a Lleida (Segrià) del centre investigador 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) per a assegurar l’activitat de recerca a Lleida 
com a capital agroalimentària de Catalunya, i també 
a garantir que no disminuirà l’activitat d’investigació i 
recerca a les instal·lacions del campus de l’Escola Su-
perior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universi-
tat de Lleida.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 336/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prospecció de les plantacions 
i la destrucció de les afectades pel foc bac-
terià
Tram. 250-00610/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 6, 02.10.2013, DSPC-C 201

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 2 
d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la prospecció i la detecció de les 
plantacions afectades pel foc bacterià (tram. 250-
00610/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 32277).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar aplicant l’estratègia de prospecció in-
tensiva de les plantacions i la ràpida destrucció de les 
plantacions afectades pel foc bacterià.

b) Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me-
di Ambient a reforçar les tasques de prospecció i des-
trucció de les plantacions afectades pel foc bacterià a 
la zona d’arbres fruiters d’Aragó.

c) Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me-
di Ambient a incrementar els recursos destinats a la 
campanya d’inspecció i control del foc bacterià a Ara-
gó i Catalunya per a cobrir els costos de prospecció i el 
50% de les indemnitzacions.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba
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Resolució 337/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el decret de plantilles i provisió 
de llocs docents del Departament d’Ense-
nyament
Tram. 250-00469/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la provisió de planti-
lles del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-
2014 (tram. 250-00469/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 28124) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28106).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar 
perquè el decret de plantilles i provisió de llocs do-
cents del Departament d’Ensenyament per al curs 
2013-2014 compleixi, sense excepcions, els principis 
d’objectivitat i de transparència.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 338/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Escola Quatre Vents, de Cano-
velles
Tram. 250-00471/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment i la 
instal·lació de mòduls prefabricats a l’Escola Quatre 
Vents, de Canovelles (tram. 250-00471/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 28107).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar 
els tràmits per a la construcció del nou equipament 
que ha d’acollir l’Escola Quatre Vents, de Canovelles 
(Vallès Oriental), i acceptar els terrenys cedits per 
l’ajuntament d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 339/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació del decret que re-
gula el servei escolar de transport i de su-
port a l’Associació de Mares i Pares de 
l’Escola Herois del Bruc, de Piera, amb rela-
ció a les reivindicacions sobre aquest servei
Tram. 250-00478/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el servei de trans-
port escolar per als alumnes de l’Escola Herois del 
Bruc i de l’Institut Guinovarda, de Piera (tram. 250-
00478/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 28108) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
28125).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mo-
dificar el Decret 161/1996, del 14 de maig, pel qual 
es regula el servei escolar de transport, amb l’objec-
tiu de desplegar el que estableix l’article 6.3 de la Llei 
d’educació sobre l’oferiment d’ajuts públics als alum-
nes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de 
població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb 
discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives 
específiques reconegudes.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el suport a 
l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Herois del 
Bruc, de Piera (Anoia), i, per extensió, al conjunt de la 
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comunitat educativa, en la reclamació que fan d’una 
oferta pública, digna i de qualitat i de l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats en l’accés al transport escolar 
obligatori i no obligatori.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 340/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació d’un pla d’inversi-
ons per als centres educatius de Salt i la co-
marca del Gironès
Tram. 250-00482/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
pla d’inversions per als centres educatius de Salt per 
al període 2013-2020 (tram. 250-00482/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 28111) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28128).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar, mitjançant el Departament d’Ensenya-
ment, un cop consultats els municipis i la comunitat 
educativa de Salt i de tota la comarca del Gironès, un 
pla prioritzat d’inversions en centres educatius a la co-
marca, amb calendari inclòs.

b) Elaborar, conjuntament amb el consistori, una pla-
nificació de l’oferta educativa del municipi que s’ade-
qüi a les necessitats d’escolarització de la seva pobla-
ció.

c) Revisar, conjuntament amb el Consell Escolar Mu-
nicipal i la Comissió d’Escolarització de Salt, la distri-
bució dels escolars amb necessitats educatives especi-
als a tots els centres amb finançament públic, i avaluar 
la necessitat, la conveniència i la viabilitat d’un pro-
jecte d’institut escola entre l’Institut Salvador Sunyer i 
Aimeric i l’Escola El Gegant del Rec, i també entre la 
nova Escola Les Arrels i la resta d’instituts existents.

d) Revisar l’oferta de beques de menjador a les escoles 
de primària i revisar l’organització del servei de men-

jador per a garantir la qualitat nutricional. Així ma-
teix, vetllar perquè cap infant no es quedi sense servei 
de menjador per raons econòmiques i utilitzar la cuina 
de l’Escola Mas Masó com a cuina central. 

e) Contribuir a desenvolupar i avaluar els plans educa-
tius de la ciutat de Salt descrits en el Pla de lluita con-
tra el fracàs escolar 2012-2018.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 341/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el lliurament de l’informe del De-
partament d’Educació relatiu a l’Institut de 
Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Bruguers, de Gavà (tram. 250-00489/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 28117) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28129).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a lliurar 
a la comunitat educativa de l’Institut de Bruguers, de 
Gavà (Baix Llobregat), una còpia de l’informe elabo-
rat pel Departament d’Educació relatiu a aquest cen-
tre, amb les conclusions i actuacions que se’n deriven.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 342/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’escola d’Al-
menar
Tram. 250-00494/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola d’Almenar (tram. 250-00494/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 27167) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 28118) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 28130).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir el funcionament correcte del sistema de sa-
nejament i calefacció de l’escola d’Almenar (Segrià).

b) Acordar amb els municipis del Segrià un pla prio-
ritzat d’inversions en centres educatius a la comarca, 
amb calendari inclòs, per tal de reservar les partides 
necessàries en els pressupostos que s’acordin per a ini-
ciar la construcció de la nova escola d’Almenar i la 
resta d’inversions pendents.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 343/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment del conveni signat 
amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació 
a l’Escola Oficial d’Idiomes
Tram. 250-00508/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb rela-
ció a l’Escola Oficial d’Idiomes (tram. 250-00508/10), 

presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 27172) i pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 28131).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment al conveni signat amb l’Ajuntament de 
Tarragona per a la construcció de la Escola Oficial 
d’Idiomes d’aquesta ciutat i abonar les mensualitats 
corresponents (40.000 euros mensuals durant trenta 
anys) a partir de la finalització de les obres, que es-
tava prevista per als mesos d’abril o maig d’enguany. 
Els pagaments han de començar de manera immedia-
ta, atès que ja s’han lliurat les obres i que aquesta era 
l’única condició necessària per a començar a efectu-
ar-los.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 344/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Escola Els Vinyals, de Lliça de 
Vall
Tram. 250-00516/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’Escola els Vinyals, 
de Lliçà de Vall (tram. 250-00516/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar suport a la Plataforma en Defensa de l’Es-
cola Els Vinyals, de Lliçà de Vall (Vallès Oriental), 
en la seva reivindicació d’un edifici de qualitat per a 
l’escola.

b) Instar els Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental, la Direcció General de Centres Educatius i el 
Departament d’Ensenyament a mantenir una trobada 
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amb la comunitat educativa i l’Ajuntament de Lliçà de 
Vall per abordar el futur de l’escola.

c) Pactar de manera consensuada amb la comunitat 
educativa i l’Ajuntament de Lliçà de Vall un calendari 
d’execució de les obres per a la construcció de l’Escola 
Els Vinyals.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 345/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’accés a les llars d’infants El Petit 
Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, 
de l’Estartit
Tram. 250-00524/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les llars d’infants El 
Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, de 
l’Estartit (tram. 250-00524/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
28119) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 28132).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar per garantir l’accessibilitat de les famílies, 
especialment de les famílies amb mancances econò-
miques segons els serveis socials, a les llars d’infants 
El Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, 
de l’Estartit, perquè cap infant ni família que ho ne-
cessiti no es quedi sense aquest servei.

b) Agilitar els pagaments pendents a l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí, tal com es va aprovar en la reso-
lució corresponent del darrer debat de política general.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 346/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el mapa educatiu de l’Hospitalet 
de Llobregat i sobre l’Escola Paco Candel 
d’aquesta ciutat
Tram. 250-00534/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 12, 03.10.2013, DSPC-C 204

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la reobertura d’una línia 
de P3 a l’Escola Frederic Mistral i la instal·lació d’un 
mòdul a l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (tram. 250-00534/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel up 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31006) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 31019).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar, de manera consensuada amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i la comuni-
tat educativa local, el mapa educatiu de la ciutat amb 
l’objectiu de vetllar pel repartiment de l’alumnat per a 
evitar massificacions, prioritzar el manteniment dels 
grups a l’increment de ràtios i afavorir que les famílies 
puguin triar escola pública.

b) Establir, conjuntament amb la comunitat educativa, 
els espais necessaris per al bon funcionament de l’Es-
cola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat, i ga-
rantir que disposen d’espais destinats a biblioteca i a 
activitats de psicomotricitat, i també d’aularis i espais 
adequats per als docents, la direcció i l’associació de 
mares i pares d’alumnes, per al curs 2013-2014 i se-
güents.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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1.15. MOCIONS

Moció 44/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la regulació de la tasca dels voluntaris 
de clubs i entitats esportives sense ànim de 
lucre i llur relació amb la Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social
Tram. 302-00069/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 10.10.2013, DSPC-P 33

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els clubs esportius (tram. 302-00069/10), 
presentada per la diputada Maria Senserrich i Guitart, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38366), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 38652), pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 38655) i pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (reg. 38658).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que:

a) Analitzi els resultats de les inspeccions de Treball i 
Seguretat Social fetes recentment a nombrosos clubs i 
entitats esportives sense ànim de lucre, principalment 
de Catalunya. 

b) Reconegui clarament la figura del voluntari, sense 
relació laboral, en el cas d’activitats esportives dutes a 
terme per clubs i entitats sense ànim de lucre. Aquest 
reconeixement ha d’estar regulat per mitjà d’un conve-
ni específic de voluntariat que delimiti els drets i les 
obligacions del voluntari i pugui tenir en compte una 
compensació econòmica pel lucre cessant i les despe-
ses que genera la seva activitat voluntària, i també una 
assegurança esportiva que cobreixi les incidències de-
rivades de la seva activitat a l’entitat esportiva. 

c) Estableixi amb criteris legals i administratius l’apli-
cació de l’exempció a la Seguretat Social de l’activi-
tat desenvolupada als clubs i a les entitats esportives 
sense ànim de lucre, que inclogui les persones que hi 
col·laboren i obtenen una retribució que es pugui con-
siderar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental 
de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari 

mínim interprofessional i en la mesura que garanteixi 
que disposen d’una cobertura de riscos especifica.

d) Apliqui, per mitjà de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social, una interpretació àmplia de la legislació 
vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les 
activitats esportives dutes a terme per clubs i entitats 
esportives sense ànim de lucre.

e) Estableixi converses i negociacions amb els re-
presentants dels diversos tipus d’entitats esportives, i 
també amb els representants de tècnics, jutges, entre-
nadors i àrbitres, per a informar-los de llurs correspo-
nents situacions.

f) Estableixi una moratòria en les actuacions inspec-
tores als clubs i a les entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, fins que 
no s’hagi aclarit la normativa i s’hagi establert un sis-
tema especial de la Seguretat Social per a aquestes en-
titats.

g) Atorgui caràcter informatiu i no sancionador a 
qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim 
de lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan 
hi hagi disconformitat entre les actuacions del club o 
l’entitat esportiva i la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, sempre que la tipologia d’aquestes disconfor-
mitats sigui coincident o habitual respecte a les detec-
tades per la Inspecció en altres clubs i entitats esporti-
ves, i pugui ésser deguda a una insuficient claredat de 
la normativa aplicable, i fins que no s’acordin uns nous 
criteris legals i administratius que estableixin l’excep-
ció del voluntariat esportiu en el règim de la Seguretat 
Social.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

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

Moció 45/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impuls de la celebració dels Jocs Medi-
terranis a Tarragona el 2017
Tram. 302-00070/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 10.10.2013, DSPC-P 33

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’impuls de la celebració dels Jocs del 
Mediterrani a Tarragona el 2017 (tram. 302-00070/10), 
presentada pel diputat Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
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Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38321), pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 38656) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38666).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Comprometre’s a fons en l’organització dels Jocs 
Mediterranis del 2017 que se celebraran a la ciutat de 
Tarragona i en altres ciutats catalanes que participaran 
com a seus de l’esdeveniment.

b) Presentar, en el termini de tres mesos a comptar de 
l’aprovació d’aquesta moció, una proposta d’actuaci-
ons dels diversos departaments de la Generalitat, i en 
concret: 

– Del Departament de Cultura, atès que els Jocs se ce-
lebraran en una ciutat que és Patrimoni de la Huma-
nitat de la UNESCO, a fi que aquest esdeveniment no 
sigui només una celebració esportiva, sinó una autèn-
tica projecció del patrimoni cultural de les comarques 
tarragonines i de Catalunya al món.

– Del Departament d’Empresa i Ocupació, atès que els 
Jocs representen una finestra excel·lent per a la promo-
ció de les empreses catalanes en l’àmbit mediterrani, 
on viuen quatre-cents cinquanta milions de consumi-
dors potencials, i per al foment de les exportacions ca-
talanes.

– Del Servei d’Ocupació de Catalunya, pel que fa al 
disseny de les activitats de formació necessàries des-
tinades al comerç de proximitat, al sector turístic i a 
l’hoteleria, entre altres, i les destinades als voluntaris 
dels Jocs, que els permetin de millorar llurs capacitats 
professionals i llur inserció laboral després de l’esde-
veniment.

– Del Departament d’Interior, a fi de garantir l’ade-
quada coordinació dels cossos de seguretat que in-
tervenen en el disseny, la planificació i l’execució 
dels plans de seguretat que aquest esdeveniment re-
quereix.

– De la Secretaria General de l’Esport, pel que fa a 
la col·laboració en el desenvolupament de programes 
de tecnificació específics amb esportistes catalans que 
competeixin en els Jocs.

– Del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal 
que la planificació de les instal·lacions i de les activi-
tats sigui un exemple d’estalvi i eficiència en la genera-
ció, l’ús i el tractament d’energia, aigua i residus i per a 
implantar i desenvolupar les mesures necessàries per a 
millorar la mobilitat quotidiana entre les diverses seus 
que acolliran els esdeveniments esportius, tant pel que 
fa als serveis ferroviaris (implantar el servei de roda-
lia del Camp de Tarragona) com pel que fa als serveis 
d’autobusos interurbans. En definitiva, perquè els Jocs 

siguin un exemple de la lluita contra el canvi climàtic 
a favor d’un món millor.

c) Determinar els compromisos pluriennals de la Ge-
neralitat d’acord amb el Pla director dels Jocs i d’acord 
amb les administra cions implicades en el Comitè Or-
ganitzador, que permetin fer front a la dotació dels 
equipaments esportius necessaris per aquest esdeve-
niment, com la piscina, la pista d’atletisme i el palau 
d’esports.

d) Reclamar al Govern de l’Estat els compromisos, 
les aportacions econòmiques i els beneficis fiscals 
necessaris per a tirar endavant els Jocs, i especial-
ment les inversions pendents en infraestructures vi-
àries i ferroviàries que han de millorar la mobilitat 
a la zona.

e) Impulsar, mitjançant la Secretaria General de l’Es-
port, la participació de les diverses federacions i en-
titats esportives en l’organització tècnica dels Jocs, 
en col·laboració amb el Comitè Organitzador, per tal 
d’aprofitar l’experiència organitzativa d’aquestes enti-
tats.

f) Fer que la Secretaria General de l’Esport iniciï, al 
més aviat possible, el tràmit de reconeixement ofi-
cial del pavelló de tir amb arc de Cambrils (Baix 
Camp) com a centre de tecnificació d’aquesta mo-
dalitat esportiva i gestionar, amb el Consell Superior 
d’Esports, l’homologació d’aquesta instal·lació com 
a primer centre de tecnificació de tir amb arc a Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 46/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació de la comunicació i la produc-
ció audiovisuals
Tram. 302-00071/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 10.10.2013, DSPC-P 33

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de la comunicació i la pro-
ducció audiovisuals (tram. 302-00071/10), presentada 
pel diputat Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38365), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
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(reg. 38367), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
38650) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 38667).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya afirma que: 

a) El model audiovisual idoni per a l’enfortiment civil i 
democràtic del país segueix essent el model dual, en el 
qual operadors públics i privats tenen cabuda en con-
dicions equitatives.

b) L’existència d’una televisió i una ràdio públiques en-
tre les cadenes líders d’audiència enforteix el conjunt 
del model i és una condició irrenunciable per a asse-
gurar-ne el compliment del principi de pluralisme. La 
publicitat com a complement de finançament dels mit-
jans públics és, a curt i mitjà termini, una necessitat 
tant a la ràdio com a la televisió.

c) Els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals equilibren el mapa de l’oferta de comu-
nicació audiovisual a Catalunya des del punt de vista 
lingüístic i alhora són l’instrument més potent de pro-
jecció de la cultura catalana.

d) Les compres públiques de produccions audiovisuals 
són el principal instrument de dinamització d’un sec-
tor creatiu essencial per al país, i en conseqüència cal 
que la Corporació actuï amb un especial sentit de la 
responsabilitat i amb absoluta transparència en aquest 
camp.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar abans del 15 d’octubre de 2013, en els termes 
que estableix l’article 148 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, el contracte programa entre la 
Generalitat i la Corporació, que ha d’incloure com 
a mínim: 

a) La identificació dels objectius de servei públic que 
ha de complir la Corporació i els instruments amb què 
els ha d’assolir.

b) Els criteris i instruments de compliment del principi 
de pluralitat informativa i de presència de les diferents 
veus amb què s’expressa la societat catalana.

c) Els escenaris pressupostaris de la Corporació en el 
termini de vigència, incloent el compromís de finança-
ment pluriennal de la Generalitat.

d) La política de compres externes de productes audio-
visuals des del principi de publicitat i transparència, 
diferenciant entre els tipus de continguts (ficció, do-
cumentals, magazines, etc.) i incloent límits mínims i 
màxims de producció externa.

e) El compromís de finançament de produccions cine-
matogràfiques.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer públics anualment els imports de despeses de 
publicitat i patrocini de la Generalitat i el seu sector 
públic per a cada una de les empreses privades de co-
municació audiovisual en l’àmbit de Catalunya.

b) Definir amb claredat els criteris per a accedir a sub-
vencions, publicitat institucional i patrocinis de la Ge-
neralitat.

c) Incrementar el pes de la proporcionalitat territorial, 
dels continguts i per àmbits en els criteris de distribu-
ció de les subvencions, la publicitat i els patrocinis a 
les empreses privades de comunicació audiovisual, i 
també l’estabilitat laboral d’aquests mitjans.

d) Negociar amb el Govern de l’Estat un replanteja-
ment del mapa de la televisió digital terrestre local que 
respongui a la realitat de la comunicació de proximitat 
del país, formada per les iniciatives amb capacitat ins-
titucional i empresarial de mantenir-se, i que tingui en 
compte les conclusions dels estudis realitzats pel Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, i també instar-lo a 
flexibilitzar els mínims d’emissió de la televisió digital 
terrestre local per a no comprometre la viabilitat eco-
nòmica d’aquests mitjans.

e) Promoure una iniciativa de recull i catalogació de 
la memòria audiovisual de Catalunya, que tingui en 
compte la creació d’un arxiu històric de l’audiovisual 
de Catalunya (a partir dels arxius de les televisions lo-
cals i de l’arxiu, ja gairebé totalment digitalitzat, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), per 
mitjà, principalment, de l’exploració de vies de finan-
çament privat que en garanteixin el futur.

f) Aprovar un pla interdepartamental de mesures d’en-
fortiment i consolidació de la indústria audiovisual de 
Catalunya amb el suport del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts i amb la consulta prèvia al sector 
i subsectors afectats, especialment amb el clúster de 
la indústria audiovisual de Catalunya. El Govern ha 
de presentar aquest pla en el termini de cinc mesos. 
El pla ha d’incloure la creació i el reforç d’infraestruc-
tures, instruments de finançament i de recerca, desen-
volupament i innovació, aliances empresarials, mesu-
res de formació i de promoció, digitalització de sales 
i del sistema de la xarxa de pantalles de Catalunya, 
entre altres mesures. Aquest pla s’ha de basar en els 
instruments legals existents o en procés de desplega-
ment, com la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, 
i en els instruments operatius com el Departament de 
Cultura, l’Institut Català de les Empreses Culturals o 
l’Institut Català de Finances.

g) Col·laborar amb les entitats que presten suport a la 
creació de nous mitjans audiovisuals sota noves fór-
mules empresarials o de gestió (cooperatives de peri-
odistes o d’usuaris, mitjans sense ànim de lucre, amb 
finançament via micromecenatge o donatius, etc.).
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h) Sol·licitar al Govern de l’Estat la creació d’un epí-
graf específic del sector audiovisual al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya per a facilitar la definició de ca-
tegories laborals, polítiques d’ocupació i formació 
específiques i un tractament concret adequat per a les 
malalties i baixes professionals.

i) Desplegar i aplicar la Llei 20/2010, del 7 de juliol, 
del cinema i aprovar els reglaments necessaris per a 
fer-ho.

4. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals adoptin to-
tes les mesures necessàries per a concretar amb cele-
ritat els mecanismes d’informació i debat basats en el 
rigor i la pluralitat que garanteixin un autèntic debat 
democràtic que respecti totes les posicions i asseguri 
un paper neutral dels mitjans de comunicació públics 
respecte al debat sobre l’encaix entre Catalunya i Es-
panya.

5. El Parlament de Catalunya demana la modificació 
de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28 de desembre, de 
l’impost sobre el valor afegit per a gravar amb un IVA 
reduït totes les activitats i els productes culturals.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

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

Moció 47/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques públiques de memòria de-
mocràtica
Tram. 302-00072/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 10.10.2013, DSPC-P 33

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques públiques de la memòria 
(tram. 302-00072/10), presentada pel diputat Jaume 
Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 38368), 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 38660) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
38668).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya condemna solemnement 
totes les declaracions o activitats que comportin qual-
sevol mena d’enaltiment, trivialització, exculpació o 
negació del nazisme, el franquisme i la resta de règims 
feixistes, totalitaris i dictatorials, com a impròpies 
d’una societat democràtica, i rebutja el reconeixement 
que va rebre la Hermandad de Veteranos de la Divi-
sión Azul per la seva participació a l’acte celebrat l’11 
de maig de 2013 a la caserna de la Guàrdia Civil de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

2. El Parlament de Catalunya condemna les explica-
cions oficials que intentaven equiparar l’Associació 
d’Aviadors de la República, que van defensar la legali-
tat democràtica, amb una unitat que va ajudar el règim 
nazi d’Adolf Hitler.

3. El Parlament de Catalunya demana novament al 
Govern de l’Estat la substitució de la delegada del Go-
vern a Catalunya, en aquesta ocasió per haver partici-
pat en un acte d’homenatge a la Hermandad Nacional 
de Veteranos de la División Azul i haver equiparat els 
qui van lluitar per defensar l’Estat de dret representat 
per la Segona República amb els qui s’hi van enfron-
tar. Aquesta petició es fa a l’empara de la Decisió marc 
2008/913/JAI del Consell de la Unió Europea, relativa 
a la prohibició de les actituds de negació o trivialitza-
ció de crims contra la humanitat o del feixisme.

4. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de 
l’Estat que compleixi les recomanacions de la Comis-
sió d’Experts per al Futur del Valle de los Caídos, lliu-
rat al ministre de la Presidència el 29 de novembre de 
2011, per a convertir-lo en un lloc de memòria de totes 
les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista 
posterior, incloent-hi la recomanació que proposa que 
les restes del general Francisco Franco siguin traslla-
dades al lloc que designi la família o, si escau, al lloc 
que sigui considerat digne i més adequat.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport tècnic i assessorament a les famílies catalanes 
que desitgin retirar les restes de llurs familiars del Va-
lle de los Caídos i a fer les gestions necessàries davant 
el Govern de l’Estat per a fer-ho possible.

6. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de 
l’Estat la devolució immediata dels «papers de Sala-
manca» que resten pendents de retorn a Catalunya, en 
compliment dels compromisos adquirits pel mateix 
Govern de l’Estat.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern a coo-
perar amb tots els organismes judicials internacionals 
que investiguin crims contra la humanitat comesos 
durant la dictadura franquista, en aplicació del princi-
pi de justícia universal, i especialment a donar suport 
a la querella que es tramita a l’Argentina per les vícti-
mes catalanes.
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8. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a l’acció jurídica en el procediment que es tramita a 
l’Argentina per l’assassinat i magnicidi del president 
Lluís Companys i Jover.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que 
fa al Memorial Democràtic, a: 

a) Continuar-lo dotant de recursos suficients per a 
exercir les funcions que la llei li encomana.

b) Donar un nou impuls, d’acord amb els ajuntaments 
afectats, a la Xarxa d’Espais de la Memòria.

c) Estudiar el Decret 326/2011, del 26 d’abril, de re-
estructuració del Departament de Governació i Rela-
cions institucionals, amb l’objectiu de fer arribar als 
òrgans de govern del Memorial Democràtic –Junta de 
Govern, Consell Assessor i Consell de Participació–
una proposta de millora, de manera que amb el con-
sens de totes les parts faci arribar al Govern un text 
que no afecti les competències d’aquest organisme es-
tablertes per la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Me-
morial Democràtic, tal com es va aprovar a la Comis-
sió d’Afers Institucionals el 2 d’octubre de 2013.

d) Incrementar el suport a l’activitat de les entitats me-
morialistes.

e) Dotar-lo d’un local o seu estable al centre de Barce-
lona que pugui acollir les seves activitats, més enllà de 
la simple gestió administrativa.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport a l’acord de l’Ajuntament de Barcelo-
na del 16 de maig de 2013 que reclama al Govern de 
l’Estat que li cedeixi de manera incondicionada l’edi-
fici de la Direcció General de la Policia situat a la via 
Laietana, 43, per a destinar-lo a equipament de memò-
ria democràtica, i a fer les gestions necessàries davant 
el Govern de l’Estat per a aconseguir la cessió.

b) Iniciar negociacions amb l’Ajuntament de Barcelo-
na per a impulsar conjuntament un projecte per a con-
vertir l’edifici de la via Laietana, 43, en un equipament 
de memòria democràtica.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

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

Moció 48/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la cultura i la política de subvencions 
culturals
Tram. 302-00073/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 10.10.2013, DSPC-P 33

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la cultura (tram. 302-00073/10), presen-
tada pel diputat Alicia Alegret Martí, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 38651), pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38654), pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 38657), pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 38662) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 38665).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Redissenyar l’actual Acord Nacional per la Cultura 
tenint en compte les propostes presentades pels grups 
parlamentaris d’aquesta cambra i buscant el major 
consens possible per a convertir-lo en una autèntica es-
tratègia cultural.

b) Assegurar que la política de subvencions culturals 
que porta a terme s’adapta a la situació econòmica i 
financera de la Generalitat i respon, com a mínim, als 
criteris següents: 

Primer. La limitació de l’import de la subvenció a un 
percentatge del cost total de l’activitat cultural subven-
cionada.

Segon. El garantiment de la igualtat d’oportunitats en 
els processos d’adjudicació de subvencions de concur-
rència competitiva.

c)Continuar establint, quan el cas ho permeti, contrac-
tes programa per objectius o coproduccions com a ins-
trument prioritari per a finançar projectes culturals en 
substitució de les subvencions. Així mateix, estudiar 
els casos en què sigui possible transformar progressi-
vament les subvencions en préstecs reemborsables a 
partir dels ingressos nets de l’activitat.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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Moció 49/X del Parlament de Catalunya, de 
rebuig del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les 
accions que el Govern ha d’emprendre amb 
motiu de l’aprovació d’aquest pla
Tram. 302-00075/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 10.10.2013, DSPC-P 33

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les accions que emprendrà amb motiu 
de l’aprovació del Pla hidrològic de l’Ebre per part 
de l’Estat (tram. 302-00075/10), presentada pel dipu-
tat J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38322), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
38659) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 38670).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre (PHCE), en trà-
mit d’aprovació per l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Actuar de manera prioritària per a aconseguir la 
modificació del PHCE, mitjançant l’adopció d’accions 
legals davant del Tribunal Constitucional per la inva-
sió competencial que comporta la proposta del PHCE; 
i mitjançant la presentació d’un recurs contenciós ad-
ministratiu davant del Tribunal Suprem per la vulne-
ració de la disposició addicional desena de la Llei de 
l’Estat 11/2005, del 22 de juny, per la qual es modifica 
la Llei 10/2001, del 5 de juliol, del Pla hidrològic naci-
onal i davant de la Unió Europea pels incompliments 
de la Directiva marc de l’aigua i altres directives ambi-
entals, a fi que el PHCE s’ajusti als requeriments de la 
legislació comunitària i, especialment, que estableixi 
un règim de cabals ecològics que garanteixi la con-
servació del Segre, de l’Ebre i del delta de l’Ebre en 
un bon estat ecològic, d’acord amb els criteris tècnics 
establerts en la proposta de cabals aprovada pel la Co-
missió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i el Par-
lament de Catalunya.

b) Continuar desenvolupant estudis tècnics i cientí-
fics des dels diversos organismes de l’Administració 
catalana (ACA, IRTA i universitats) per reforçar els 
arguments de defensa del règim de cabals ambientals 

proposats per Catalunya i per justificar l’oposició al 
PHCE proposat per l’Estat.

c) Subscriure l’instrument de col·laboració amb l’Ad-
ministració general de l’Estat perquè es puguin exe-
cutar i coordinar les actuacions pendents  –que amb-
dues administracions han de dur a terme en l’àmbit 
de les competències respectives– del Pla integral de 
protecció del delta de l’Ebre (PIPDE), i especialment 
les que evitin la regressió i subsidència del delta de 
l’Ebre i garanteixin el bon estat ambiental de les ai-
gües, de la xarxa d’indicadors i dels filtres verds, en-
tre altres.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat 
del sistema d’autonomia personal i depen-
dència
Tram. 300-00082/10

Substanciació

Sessió núm. 18, tinguda el 10.10.2013, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
Tram. 300-00083/10

Substanciació

Sessió núm. 18, tinguda el 10.10.2013, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre la negociació 
del sistema de finançament autonòmic
Tram. 300-00084/10

Substanciació

Sessió núm. 18, tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.
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Interpel·lació al Govern sobre el cobrament a 
tercers del sistema sanitari públic
Tram. 300-00085/10

Substanciació

Sessió núm. 18, tinguda el 10.10.2013, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació en 
el sector industrial
Tram. 300-00086/10

Substanciació

Sessió núm. 18, tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre la reforma 
energètica de l’Estat
Tram. 300-00087/10

Substanciació

Sessió núm. 18, tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat
Tram. 300-00088/10

Substanciació

Sessió núm. 18, tinguda el 10.10.2013, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre els efectes de 
la pròrroga pressupostària en les polítiques 
educatives
Tram. 300-00089/10

Substanciació

Sessió núm. 18, tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre la con-
nexió a Internet amb banda ampla com a 
servei universal
Tram. 360-00005/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’In-
forme en la sessió núm. 4, tinguda el 07.10.2013, 
DSPC-C 207.

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 7/2013, sobre la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, corresponent als exercicis 
2008, 2009 i 2010
Tram. 258-00004/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 7, tinguda el 08.10.2013, 
DSPC-C 209.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 16/2013, referent a l’Ajuntament de Bada-
lona, romanent de tresoreria, corresponent 
a l’exercici 2009
Tram. 258-00009/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 14/2013, referent als comptes anuals 
de Viladecans Qualitat, SL, corresponent a 
l’exercici 2010
Tram. 258-00010/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 15/2013, referent als comptes anuals de 
Viladecans Renovació Urbana, SL, corres-
ponent a l’exercici 2010
Tram. 258-00011/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre l’Agència 
Europea de Cooperació en matèria de justí-
cia penal (Eurojust)
Tram. 295-00096/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia i Drets Humans, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Consell 
relatiu a la creació de la Fiscalia Europea
Tram. 295-00097/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia i Drets Humans, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00001/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 18, tinguda el 
09.10.2013, DSPC-P 32, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00023/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 18, tinguda el 
09.10.2013, DSPC-P 32, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’homologació 
directa de la titulació d’enginyer tècnic al 
grau d’enginyeria
Tram. 250-00107/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 03.10.2013, DSPC-
C 204.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 12, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 204.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 12, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 204.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
provisional d’un nou mòdul prefabricat a 
l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 12, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 204.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts específics per a la fruita seca i la 
garrofa corresponents a la convocatòria del 
2012 i la previsió per al 2013
Tram. 250-00493/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 201.

Proposta de resolució sobre l’aprovació en 
la convocatòria dels plans de millora del 
2013 dels expedients denegats per manca 
de pressupost en la campanya del 2012
Tram. 250-00517/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 6, 
tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 201.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
anual d’un informe de la balança fiscal entre 
Catalunya i l’Administració General de l’Estat 
en col·laboració amb el Ministeri d’Economia 
i Hisenda
Tram. 250-00522/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.

Proposta de resolució sobre la planificació 
escolar de secundària a Sant Joan de Vila-
torrada per al curs 2013-2014
Tram. 250-00533/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 12, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 204.

Proposta de resolució sobre el trasllat de lí-
nies d’investigació dels centres de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de 
Lleida i Cabrils al centre Torre Marimon, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00623/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 6, 
tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 201.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la rebaixa del tipus impositiu en 
l’escala autonòmica de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques
Tram. 302-00074/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 18, 
tinguda el 10.10.2013, DSPC-P 33.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 2 d’octubre de 2013, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projec-
te de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (tram. 200-00001/10), d’acord amb l’article 
109.1 i els concordants del Reglament del Parlament. 
La ponència és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Montserrat Ribera i Puig

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Aragonès i Garcia

Grup Parlamentari Socialista

Maurici Lucena i Betriu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

José Antonio Coto Roquet

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

Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari de Ciutadans

Jordi Cañas Pérez

Grup Mixt

Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 119)

En el BOPC 119, a la pàg. 143

On diu:

«[...] es concedeix una pròrroga de 45 dies hàbils, que 
finexi el 08.11.2013, a les 9:30 hores.»

Ha de dir:

«[...] es concedeix una pròrroga de 45 dies hàbils.»

Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 202-00013/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda 
el 2 d’octubre de 2013, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular (tram. 202-
00013/10) i les esmenes presentades, d’acord amb l’ar-
ticle 109.1 i concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

David Bonvehí i Torras

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista

Jaume Collboni Cuadrado

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra

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

Marta Ribas Frías

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carina Mejías Sánchez
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Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

El secretari El president
de la Comissió en funcions de la Comissió
Ferran Pedret i Santos  Sergi Sabrià i Benito

Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Nomenament d’un relator

Nomenament del relator d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Pro-
posició de llei d’Horaris Comercials i Determinades 
Activitats de Promoció (tram. 202-00026/10) s’ha reu-
nit el dia 26 de setembre de 2013 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relator el diputat Xavier Crespo i Llobet.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013

Xavier Crespo i Llobet, Juli Fernández Iruela, Agnès 
Russiñol i Amat, Santi Rodríguez i Serra, Joan Mena 
Arca, Inés Arrimadas Garcia, Isabel Vallet Sánchez

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda 
el 2 d’octubre de 2013, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciu-
tadana (tram. 202-00029/10) i les esmenes presenta-
des, d’acord amb l’article 109.1 i concordants del Re-
glament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Josep Rull i Andreu

M. Mercè Jou i Torras 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Gemma Calvet i Barot

Pere Bosch Cuenca

Grup Parlamentari Socialista

Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra

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

Dolors Camats i Luis

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

El secretari de la Comissió El president
en funcions de la Comissió
Ferran Pedret i Santos  Sergi Sabrià i Benito

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la plantilla de mestres de l’Escola Mont-
many i l’elaboració del projecte d’ampliació 
com a centre per a Figaró-Montmany i Ta-
gamanent
Tram. 250-00633/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37925; 37945).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del centre de recuperació de fauna salvatge 
dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-00634/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37926; 37946).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’escola de Polinyà
Tram. 250-00635/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37927; 37947).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la difusió de la 
Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge
Tram. 250-00636/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37928; 37948).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
dels estudis d’impacte del projecte d’instal-

lació d’un centre comercial de fabricants a 
Viladecans
Tram. 250-00637/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37929; 37949).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les activitats in-
dustrials extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37930; 37950).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
símbols polítics i partidistes en edificis i es-
pais públics
Tram. 250-00639/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37931; 37951).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a les residències i els centres de 
dia per a persones dependents
Tram. 250-00640/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37932; 37952).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a la reso-
lució de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts en contra de l’expedient sancionador 
a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels 
Horts per haver-se manifestat en el marc de 
la vaga general del 14 de novembre de 2012
Tram. 250-00641/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37933; 37953).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi d’em-
plaçament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals que s’ha de construir a Piera
Tram. 250-00642/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37934; 37954).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una estació depuradora d’aigües residuals 
al nucli urbà del Portell, a Piera
Tram. 250-00643/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37935; 37955).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’antiga travessera de la carretera C-31 al 
pas per Pals en un vial urbà
Tram. 250-00644/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37936; 37956).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
deslocalització del grup de treball de millo-
ra genètica animal de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries de Lleida
Tram. 250-00645/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37937; 37957).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 37938; 37958).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Rasquera
Tram. 250-00647/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 37939; 37940; 37959).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Benifallet
Tram. 250-00648/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37960).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37961).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la clausura de 
l’abocador de les Valls, a Santa Maria de Pa-
lautordera, i la recuperació paisatgística de 
l’indret tramitada per l’Ajuntament d’aquesta 
població
Tram. 250-00650/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37962).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un ensenyament de qualitat a l’Institut 
Thalassa, de Montgat
Tram. 250-00651/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37963).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals 
del nucli urbà de Can Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37964).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la travessia urbana de la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37965).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 
de l’autopista AP-7
Tram. 250-00654/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37966).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de canvis en el Projecte de rodalia de Barce-
lona, línia R-3, tram Montcada-Vic
Tram. 250-00655/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37967).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el cessament 
de Josep Antoni Duran i Lleida de la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat perquè no 
defensa les posicions de la Generalitat amb 
relació al procés sobiranista
Tram. 250-00657/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37968).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de co-
dis deontològics de valors i ètica pública i un 
nou model d’organització de l’Administració
Tram. 250-00658/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37969).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre un nou model 
de gestió dels serveis i recursos humans de 
l’Administració pública
Tram. 250-00659/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37970).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre un nou model 
de relació entre l’Administració pública i els 
ciutadans
Tram. 250-00660/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37971).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un ascensor a l’estació Rambla Just Olive-
ras de la línia 1 del metro, a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00661/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37972).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una normativa per a homogeneïtzar els cri-
teris tècnics per a la instal·lació de reductors 
de velocitat a les carreteres i vies urbanes i 
interurbanes
Tram. 250-00662/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37973).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les línies de treball del Centre d’Art Tarra-
gona i el pagament del deute a aquest equi-
pament cultural
Tram. 250-00663/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37974).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària per a l’obertura de l’Hospital de 
la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37975).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Parc de Bombers de la Vall d’Aro, a Cas-
tell - Platja d’Aro
Tram. 250-00665/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37976).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les partides pressupostàries destinades als 
espais naturals protegits
Tram. 250-00666/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37977).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de 
l’assassinat de Guillem Agulló per mem-
bres d’extrema dreta i de l’apologia del ter-
rorisme feta pel regidor de Plataforma per 
Catalunya a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-00667/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37978).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada del 
projecte de creació d’un fitxer d’adhesions a 
propostes impulsades pel Govern
Tram. 250-00668/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37979).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de l’activitat i l’amortització dels deutes pen-
dents de l’Hospital de Mataró
Tram. 250-00669/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37980).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 12/2007, de serveis socials, 
i de la Llei 10/2010, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00670/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37981).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla de mesures per a combatre el frau 
fiscal
Tram. 250-00671/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37982).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
patologies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37983).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’expedient de 
regulació d’ocupació de Forestal Catalana
Tram. 250-00673/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37984).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37985).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de 
treball de personal docent
Tram. 250-00675/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37986).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la partida pressupostària per al Progra-
ma de suport a l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37987).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió de 
la normativa de les inversions procedents 
de l’1% cultural en projectes de patrimoni 
cultural
Tram. 250-00679/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37988).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del pressupost de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya i de les taxes de matricu-
lació
Tram. 250-00680/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37989).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció del tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37990).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni entre l’Ajuntament de Salou i 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a 
les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37991).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de millores de la línia ferroviària R-3
Tram. 250-00683/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37992).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del Programa de suport a la salut mental 
en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37993).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària de l’Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga per al millorament de la via entre 
Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-rebei
Tram. 250-00685/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37994).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’adaptació dels accessos de l’esta-
ció Rambla Just Oliveras de la línia 1 del me-
tro
Tram. 250-00686/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37995).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de protecció de la infraestructura 
ferroviària de la línia 1 de rodalia a Cabrera 
de Mar
Tram. 250-00687/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37996).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acord del can-
vi de titularitat d’un tram de la carretera N-II 
a favor de la Generalitat signat amb el Go-
vern de l’Estat
Tram. 250-00688/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37997).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte «Vi-
ladecans The Style Outlets»
Tram. 250-00689/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37998).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment 
de l’oferta educativa de cicles formatius de 
grau superior a l’Institut Sabadell
Tram. 250-00690/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37999).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de la 
Resolució ENS 1051/2013, relativa a les ad-
judicacions de destinacions provisionals per 
al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38000).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
perllongament i soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al 
pas per diverses poblacions del Vallès Oc-
cidental
Tram. 250-00694/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38001).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut al barri de Can Llong - Castellar-
nau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38002).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’estació de 
tren de Camallera
Tram. 250-00696/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38003).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la consideració 
de les retribucions econòmiques de moni-
tors esportius, entrenadors i àrbitres com a 
exemptes de cotització a la seguretat social
Tram. 250-00697/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38004).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació
Tram. 250-00698/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38005).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la consideració 
de les retribucions econòmiques de moni-
tors esportius, entrenadors i àrbitres com a 
exemptes de cotització a la seguretat social
Tram. 250-00699/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38006).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
de les dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya i de l’Observatori del Mercat de 
Treball per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38007).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autonomia de 
gestió dels centres docents i la discrimina-
ció positiva de persones amb disminució re-
coneguda
Tram. 250-00701/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38008).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
destinacions provisionals per al curs 2013-
2014 al personal dels cossos docents
Tram. 250-00702/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38009).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels projectes d’integració social a les esco-
les públiques
Tram. 250-00703/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38010).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les hores del personal auxiliar d’educació 
a les escoles públiques
Tram. 250-00704/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38011).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels projectes d’unitat d’escolarització com-
partida
Tram. 250-00705/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38012).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la unitat local del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural d’Ulldecona
Tram. 250-00706/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38013).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció del 
suïcidi
Tram. 250-00707/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38014).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’impacte del projecte BCN World
Tram. 250-00708/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38015).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema de 
contraprestacions del Consorci d’Atenció a 
les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00709/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38016).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia
Tram. 250-00710/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38017).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38018).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compromís 
amb l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i 
l’impuls polític i de finançament d’aquesta 
entitat territorial
Tram. 250-00712/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38019).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Llei de raci-
onalització i sostenibilitat de l’Administració 
local promoguda pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38020).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de 
les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tar-
ragona
Tram. 250-00714/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38021).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Avantprojec-
te de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local promogut pel Govern 
de l’Estat
Tram. 250-00715/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38022).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la programació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 250-00716/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38023).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la llar d’infants 
La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ron-
çana
Tram. 250-00717/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38024).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures a 
emprendre pel Govern de l’Estat amb relació 
a les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran i 
al Pallars Sobirà
Tram. 250-00718/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38025).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe de transparència amb relació a 
l’execució de la pròrroga pressupostària
Tram. 250-00719/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38026).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el procés de 
reestructuració i privatització de Catalunya 
Banc
Tram. 250-00720/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38027).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les reaccions a 
l’actuació de la policia arran dels incidents 
ocorreguts a Mataró el primer cap de set-
mana d’agost
Tram. 250-00721/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38028).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’allotjament 
dels mossos d’esquadra destinats a Aran
Tram. 250-00722/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38029).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyo-
la del Vallès
Tram. 250-00723/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38030).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat 
i la seguretat de l’estació ferroviària de Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38031).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un 
polo reflector de màniga curta en l’unifor-
me d’estiu dels agents de trànsit del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00725/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38032).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents especialistes en investigació del Cos 
de Mossos d’Esquadra amb defenses exten-
sibles
Tram. 250-00726/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38033).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb 
armilles antibales lleugeres i guants antitall
Tram. 250-00727/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38034).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la substitució 
del mobiliari de l’Escola Mediterrània, de 
Barcelona
Tram. 250-00728/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38035).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Pla parcial Riumar sector IV-I i l’aturada 
del Pla parcial Riumar sector III al delta de 
l’Ebre
Tram. 250-00753/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 13 de setembre de 2013 la Comissió d’Urbanisme 
de Terres de l’Ebre aprovava definitivament un dels 
dos plans parcials del planejament de la urbanització 
de Riumar a Deltebre, Baix Ebre.

El pla del sector Riumar IV-I de 55,48 hectàrees con-
templa la construcció de 499 habitatges concentrats a la 
part sud-est i havia estat rebutjat per la mateixa Comis-
sió al juny d’aquest mateix any per diferents qüestions 
mediambientals relacionades amb les dinàmiques natu-
rals del Delta i en les seves figures de protecció i perquè 
estava afectat pel Pla Director del Sistema Costaner.

El Pla del sector Riumar III de 36’17 hectàrees, amb 
700 habitatges previstos està pendent d’aprovació a 
l’espera d’informes oficials pendents.

Aquest projecte que es va iniciar abans del 2007 ja va 
estar informat negativament l’any 2010 per l’Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental i suspès el setembre 
de 2012 per la mateixa Comissió d’Urbanisme perquè 
la Memòria Ambiental no tenia el pronunciament fa-

vorable de la Direcció General de Polítiques Ambien-
tals del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El Pla territorial de les Terres de l’Ebre assenyalava a 
tots els nuclis deltaics una estratègia específica de des-
envolupament ateses les característiques singulars del 
Delta en quant a inundabilitat, vulnerabilitat, fragili-
tat, valors naturals, paisatge, etc.

El projecte afecta la Xarxa Natura 2000 tant de forma 
directa atès que inclou un espai lliure privat en espai 
natural protegit com a altres àrees que tot i no tenir 
cap figura especial de protecció presenten una conti-
nuïtat biològica i ecològica amb les zones protegides. 
El seu desenvolupament suposarà una alteració greu i 
irreversible dels valors naturals a preservar, valors que 
van motivar la seva inclusió dins del PEIN Delta de 
l’Ebre i de la Xarxa natura 2000.

El projecte està en zona de risc d’inundació per aigua 
marina permanent o eventual atès que l’Oficina Ca-
talana de Canvi Climàtic considera el delta de l’Ebre 
com una de les àrees més vulnerables als efectes de 
l’escalfament global. Tanmateix també està afectat de 
risc d’inundabilitat per períodes de retorn del riu Ebre.

El projecte presenta també problemes d’abastament 
d’aigua d’ús domèstic i de sanejament atesa la satura-
ció de la depuradora de Deltebre.

El projecte no ha tingut en compte les sinèrgies i efec-
tes acumulatius que augmentarien el risc d’afectaci-
ons ambientals permanents i irreversibles en els espais 
protegits per la legislació ambiental.

Segons els estudis de la Catedra d’Economia Local i 
Regional de les Terres de l’Ebre, de la URV, Deltebre 
va patir una important activitat constructora durant els 
anys del boom immobiliari i especialment en el perí-
ode 2004‐2007, en el que s’iniciaren aproximadament 
4.500 nous habitatges. Únicament l’any 2006 s’inicia-
ren 2.082 habitatges, el que equivalia a 190,3 nous ha-
bitatges, per 1.000 habitants, una xifra 3,9 vegades su-
perior a la mitjana de les Terres de l’Ebre, i 10,7 cops 
superior a la mitjana catalana. Avui a Deltebre es ve-
nen (subhastes dels bancs) pisos nous per 20.000 eu-
ros de tants que en sobren. Aquesta forta dependència 
de la construcció, amb l’esclat de la crisi ha deixat un 
gran nombre de cases buides i de persones aturades.

Per tots els motius exposats i perquè el desenvolupa-
ment econòmic del territori no pot tornar a basar-se en 
la bombolla immobiliària i la depredació del territori, 
perquè aquests projecte, d’urbanitzar a la primera lí-
nia de la costa del Delta, suposa un model territorial 
insostenible ambientalment que posa en risc un espai 
únic i fràgil que forma part de la reserva de la biosfera 
de les Terres de l’Ebre i que només serveix a interessos 
especulatius.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Revisar l’aprovació definitiva del Pla parcial del sec-
tor Riumar IV-I atenent els criteris d’avaluació ambi-
ental, les figures de protecció, les sinergies sobre el 
territori, la possible afectació a la declaració de reser-
va de la biosfera i els problemes d’abastament d’aigua 
i sanejament.

2. Aturar la tramitació del Pla Parcial Riumar sector 
III que preveu 700 habitatges, emparant-se en la nor-
mativa ambiental catalana i europea i en el mandat es-
tatutari (art. 46 EAC) de vetllar per la protecció del 
medi ambient, el desenvolupament sostenible i la con-
servació dels recursos naturals.

3. Comprometre’s a col·laborar amb l’ajuntament de 
Deltebre en la recerca i finançament de nous projec-
tes alternatius de dinamització econòmica i creació de 
llocs de treball que no posin en risc l’ecosistema del 
Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la restitució 
d’un pediatre al CAP Canaletes, de Cerda-
nyola del Vallès, i el garantiment de la parti-
cipació ciutadana en les decisions que afec-
tin els serveis d’atenció primària
Tram. 250-00754/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat ha decidit 
treure un pediatra, des del passat 1 de setembre, del 
personal adscrit al CAP Canaletes de Cerdanyola del 
Vallès.

La reducció afectarà l’atenció sanitària bàsica de pro-
ximitat d’un col·lectiu, com la infància i l’adolescència, 
que requereix d’una protecció especial. Un col·lectiu, a 
més, que està patint greument la crisi, com indica l’in-
forme anual del Síndic de Greuges.

La decisió, que va ser presa de forma unilateral pel 
Departament, no va ser comunicada, ni a l’Ajuntament 
de Cerdanyola ni als usuaris afectats, fins a principis 
d’agost.

El passat 13 d’agost la Junta de Portaveus del consisto-
ri vallesà va acordar, amb el suport de la majoria dels 
grups mu nicipals, mostrar «el rebuig total» a aquesta 
decisió i el compromís de treballar per revertir aques-
ta decisió.

La reducció d’aquest pediatra al CAP Canaletes no és 
un fet aïllat a la ciutat, es suma a la desena de profes-
sionals que ja s’havien eliminat dels Centres d’Assis-
tència Primària del municipi aquest any. Al CAP de 
Serraparera s’ha eliminat un metge de medicina gene-
ral, un pediatre, quatre infermers i tres administratius 
d’atenció a l’usuari. També s’ha reduït l’accessibilitat a 
les urgències, s’ha limitat el pressupost per a demanar 
proves complementaries, es tanquen agendes de visi-
tes i es canvien les hores de visita als pacients una ve-
gada i una altra per baixes no substituïdes dels profes-
sionals.

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: 

1. A restituir, amb urgència, el pediatra eliminat de la 
plantilla del CAP Cana letes de Cerdanyola del Vallès

2. A acabar amb les retallades sanitàries i assegurar la 
participació i control ciutadà en totes les decisions que 
afecten als Serveis d’Atenció Primària de Cerdanyola 
del Vallès a través del Consell Municipal de Salut Pú-
blica.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt; Marta Ribas Frías, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la situació del 
centre cultural islàmic Al-Huda, de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-00755/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 37200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i Pere Calbó i 
Roca, diputat del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

Atès que des del passat 10 de juliol, membres del cen-
tre cultural islàmic Al-Huda, com a forma de protes-
ta, estan duent a terme les diferents oracions, diversos 
cops al dia, davant de l’Ajuntament de Mollet del Va-
llès, ocupant l’espai públic sense permís municipal. En 
determinades hores, s’arriben a concentrar centenars 
de persones.

Aquesta entitat va adquirir un nou local per realitzar 
les seves pregàries en l’avinguda Badalona. Segons 
el que el propi Consistori ha manifestat públicament 
se’ls va advertir que no es podia atorgar permís en 
aquest local per què incomplia la normativa urbanís-
tica per l’exercici del culte.

Alhora, es van iniciar unes obres en aquest local sen-
se tenir els permisos corresponents, el que va provo-
car que l’Ajuntament, d’acord amb la legislació vigent, 
precintés el local. Passades unes setmanes, un grup 
nombrós de persones van trencar el precinte i ocupar 
el local. L’Ajuntament ha presentat davant de l’autori-
tat judicial un requeriment per tal que es desallotgés a 
les persones que ocupaven aquest local.

Atès que la implantació dels centres de cultes ha es-
tat regulada pel Parlament de Catalunya mitjançant la 
Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i el 
Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la 
Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i 
les seves modificacions així com la resta de normativa 
urbanística.

Atès que l’Ajuntament ha manifestat públicament que 
no pot atorgar llicència al referit local com a centre de 
culte perquè incompleix la citada normativa.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Que, mitjançant el Departament d’Interior i amb 
col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès, 
s’adoptin les mesures necessàries per tal d’evitar, 
d’acord amb la legislació vigent, les concentracions di-
àries i reiterades davant de l’Ajuntament, ocupant la 
via pública, on es realitzen les diferents pregaries.

b) Que, en el supòsit que no hagi estat comunicades 
aquestes concentracions davant de l’Ajuntament, s’in-
coïn els corresponents expedients sancionadors envers 
els promotors d’aquestes.

c) Adoptar les mesures preventives necessàries per 
evitar que, en un futur, es pugui tornar a trencar el pre-
cinte i ocupar el local de l’avinguda Badalona de Mo-
llet del Vallés.

d) Col·laborar amb la Policia Local de Mollet del Va-
llès per tal d’identificar a les persones que van trencar 
el precinte del local de l’avinguda Badalona de Mollet 
del Vallés.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 147/X, sobre la construcció 
i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00756/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 37201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Resolució 147/X aprovada per unanimitat a la Co-
missió d’Ensenyament del passat 16 de maig consta-
ta la prioritària i necessària construcció de la segona 
fase de l’ampliació de l’Escola Cau de la Guineu de 
Corbera de Llobregat, i insta el Govern a fer efectiva 
la posada en marxa de tota l’escola en el proper curs 
2014-2015.
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Per implementar aquesta actuació es va aprovar també 
que s’acordaria un calendari d’execució de la segona 
fase de l’ampliació, qüestió que a hores d’ara encara no 
ha estat tractada ni encetada per part del Govern de la 
Generalitat de Catalunya amb la comunitat educativa 
ni amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

L’escola no té gimnàs ni lavabos adequats per als nens 
de Primària, ni vestidors ni dutxes, ni cuina, ni prou 
espai per a tots l’alumnat al menjador. Aquesta situa-
ció de paralització i precarietat, amb la qual es conviu 
des de fa 4 anys, provoca un greuge comparatiu molt 
important respecte la resta de nens i nenes de Catalu-
nya, fet que ha generat una gran preocupació i mobi-
lització de professorat, pares i mares, i Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

Davant de la incertesa provocada per la pròrroga pres-
supostària i el desconeixement per part dels Grups 
Parlamentaris i el conjunt de la ciutadania de en qui-
nes partides i en quin abast es veuran afectades les po-
lítiques, serveis i inversions pels 2.000 milions d’euros 
de retallades anunciades pel Conseller d’Economia.

Davant la literalitat de la Resolució 147/X i davant la 
pròrroga pressupostària del pressupost 2013,el Grup 
Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar el contacte de manera immediata amb 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i la comunitat 
educativa de l’Escola Cau de la Guineu per tal de preveu-
re el calendari d’execució d’obres de la citada escola tal i 
com dicta la Resolució 147/X d’aquest Parlament.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Eva Granados Galiano, diputades, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre el projecte del 
CUAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00757/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 37202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Eva Granados Galiano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El municipi de Sant Feliu de Llobregat, amb una po-
blació 43.671 habitants, té un àrea d’influència sani-
tària i de determinades especialitats d’un total de 
116.000 habitants, donant servei a d’altres pobles i ciu-
tats del voltant. El municipi compta amb dos centres 
sanitaris de referència, el CAP La Rambla i el Centre 
d’urgències i primària El Pla.

El Govern d’esquerres a la Generalitat va signar un 
conveni per tal de donar al Centre d’urgències i aten-
ció primària El Pla d’especialistes en serveis de diag-
nòstic per la imatge i serveis de Centre de salut mental 
d’adults entre d’altres.

En els darrers anys del Govern de CiU no només no 
s’ha tirat endavant aquest acord, sinó que des de 2011 
s’han tancat les urgències a la ciutat, fet que ha provo-
cat seguidament el tancament de les farmàcies de la 
ciutat a partir de les 00.30 hores.

Després de l’aprovació en seu plenària de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat d’una moció contra el tan-
cament del servei d’urgències al 2011, el grup munici-
pal socialista ha reiterat en diferents ocasions la neces-
sitat de tornar a comptar amb un Centre d’urgències, 
sense haver rebut cap resposta per part de l’equip de 
govern, fins i tot arribant a la renúncia al conveni ini-
cial. Així mateix, el grup parlamentari socialista ha 
registrat diferents iniciatives fent-se ressò d’un males-
tar ciutadà prou important i que enguany es manifesta 
amb una recollida de signatures al municipi.

En resposta a la pregunta a respondre per escrit regis-
trada pel grup socialista (Tram. 314-01792/10), el Go-
vern torna a descartar en tot moment la recuperació de 
les urgències al centre.

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

Proposta de resolució

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

1. Recuperar el projecte de Centre d’Urgències i aten-
ció primària El Pla donada l’àrea d’influència amb 
abast de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat i voltants.

2. Accelerar les reformes necessàries per la millora del 
CAP El Pla per ubicar el CUAP i els especialistes en 
imatge i salut mental, a partir del projecte consensuat 
entre l’Ajuntament i el Departament de Salut en el seu 
moment.

3. Replantejar la necessitat d’obrir les oficines de far-
màcia, donada l’àrea d’influència.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega, Eva Granados Galiano, diputades, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i l’aplicació de la Llei de l’Estat 2/2010, 
de salut sexual i reproductiva i de la inter-
rupció voluntària de l’embaràs, i sobre l’ela-
boració d’una llei de drets de salut sexual i 
reproductiva
Tram. 250-00758/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 37203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

El dret de les dones a decidir si tenir o no tenir fills i 
filles, quan i com tenir-los s’emmarca dins dels Drets 
Sexuals i Drets Reproductius, com també ho fan el 
dret a l’educació sexual i l’accés a la contracepció, 
entre d’altres. Aquests drets van ser reconeguts com 
a Drets Sexuals i Drets Reproductius, i inclosos als 
Drets Humans, a través d’una llarga evolució en els 
discursos de les cimeres internacionals com van ser la 
CEDAW 1979, marc contra la discriminació dels drets 
de les dones, a la Conferència Internacional sobre Po-
blació i Desenvolupament del Caire l’any 1994 i a la 
IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing 
el 1995. El Govern de l’Estat Espanyol ha signat, des 
de llavors fins ara, tots els acords internacionals que 
així ho estableixen i que l’obliguen a garantir aquets 
drets, amb igualtat, seguretat i confidencialitat, a totes 
les dones de l’Estat.

Des d’aquesta perspectiva, també s’ha de tenir en 
compte Resolució 1607/2008, de 16 abril, del Consell 
d’Europa on reconeix l’avortament com un dret de les 
dones, sobre la seva integritat física i la lliure disposi-
ció del seu cos i en aquest context, al fet que la decisió 
última de recórrer o no a un avortament correspongui 
a la dona interessada i, en conseqüència, convida els 
Estats Membres de la Unió Europea a garantir que la 
interrupció de l’embaràs sigui una pràctica accessible i 
segura, i a despenalitzar l’avortament dins d’uns termi-
nis de gestació raonables. En aquesta resolució s’inclou 
també la necessitat d’establir l’educació sexual com a 
obligatòria i facilitar l’accés als mètodes contraceptius.

I, recordar que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(2006) estableix, en el seu article 41, «que els poders 
públics, en l’àmbit de llurs competències, i en els supò-

sits que estableix la llei, han de vetllar perquè la lliure 
decisió de la dona sigui determinant en tots els casos 
que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el ben-
estar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos 
i a la seva salut reproductiva i sexual».

A més, els diferents estudis que l’Organització Mun-
dial de la Salut ha difós (l’últim el passat 2012), on es 
contrasten les dades de diferents països amb diferents 
legislacions sobre l’avortament, tenen uns resultats 
marcats per l’evidència científica: quan més restrictiva 
és la llei, més avortaments clandestins hi ha i, per tant, 
més mortalitat i morbiditat materna.

Així doncs, i davant les amenaces de contrareforma de 
la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i 
reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs, 
el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima efi-
ciència i efectivitat real, la Llei actual garantint l’apli-
cació del text legislatiu tant en matèria d’educació se-
xual, com d’anticoncepció i interrupció voluntària de 
l’embaràs.

2. Blindar les garanties que la Llei actual estableix per 
a protegir el dret, la seguretat i la confidencialitat de 
les dones i professionals que efectuen una interrupció 
voluntària de l’embaràs limitant qualsevol intent de re-
trocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.

3. Iniciar el procés, des del Parlament de Catalunya, 
per a l’elaboració i desenvolupament d’una llei pròpia 
de drets de salut sexual i reproductiva de les dones.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta; Marina Geli i Fàbrega, 
diputada, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 37207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Àngel Ros i Domingo, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
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güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les mesures preses pel Departament d’Ensenyament, 
relacionades amb el transport escolar obligatori i el 
transport escolar no obligatori, i el seu servei comple-
mentari de menjador escolar, com a conseqüència de 
la política d’ajustos i retallades en l’educació, ha pro-
vocat un problema afegit a les famílies amb fills en 
edat escolar de l’Alta Ribagorça.

Fins aquest moment, a les famílies dels nuclis urbans 
diferents dels llocs on es troba el centre educatiu as-
signat han tingut un tractament de transport escolar i 
menjador obligatoris. La situació d’aquests nuclis en 
el territori, i la seva dispersió, han comportat la ne-
cessitat d’habilitar mitjans, i l’assignació de transport 
escolar obligatori per les famílies afectades, d’acord 
amb el criteri que sempre ha manifestat en aquest sen-
tit l’autoritat educativa. S’ha considerat fins el moment 
que els alumnes procedents d’aquests nuclis urbans 
dispersos i llunyans tenien dret a transport escolar 
obligatori i també al menjador escolar obligatori.

Com a resultat de les mesures, i en la mesura que els 
nuclis urbans afectats no són municipis específics, les 
famílies afectades es troben amb la situació sobrevin-
guda de ser considerades ara subjecte de transport no 
obligatori amb el consegüent perjudici i cost addicio-
nal. De la informació disponible, es pot concloure que 
en el futur, el Departament d’Ensenyament preveu as-
sumir el cost del transport obligatori (d’un municipi a 
un altre municipi), i la Diputació de Lleida assumeix 
el transport i el 50% del menjador dels que es consi-
deren transport no obligatori. La resta del cost esco-
lar no obligatori, fins ara considerat obligatori (d’un 
nucli urbà a un altre nucli urbà) l’hauran d’assumir 
directament les famílies que, segons les comunica-
cions rebudes, hauran de pagar una quantitat entorn 
3.10 euros/dia pel menjador escolar. La nova situació 
afecta totes les famílies amb fills en edat d’escolarit-
zació, amb alguna excepció, i provoca greuges com-
paratius en la població, segons el lloc de residència i 
la ubicació del centre escolar assignat. Donada l’es-
pecificitat de les comarques de muntanya, i més con-
cretament de l’Alta Ribagorça, en què la majoria dels 
nuclis urbans habitats no són municipis específics (al 
contrari del que passa a la resta de comarques que no 
són de muntanya), és manifestament injust aplicar en 
aquesta comarca un preu addicional, lligat al transport 
escolar, per la homologació real i fàctica de la situa-
ció del transport escolar de municipi a municipi amb 
la del transport escolar de nucli urbà a nucli urbà. En 
aquest sentit, la Llei 2/1983 de l’alta muntanya, reco-
neix aquesta homologació a l’apartat a) a l’exposició 
de motius: «... les àrees de muntanya son àrees amb 
problemes específics...», i «... les àrees de muntanya es 
poden incloure doncs, en una política de desenvolupa-

ment que tendeixi a igualar les condicions de vida de 
tots els habitants i a evitar l’emigració.» 

Vista la situació, vist també el dret que tenen a accedir 
als serveis escolars en condicions d’igualtat segons l’art. 
80 de la LOE i les diferències creades entre nens trans-
portats, i d’acord amb el sentit de les lleis, i vistes les re-
percussions de costos que l’Administració educativa pre-
tén repercutir, i atenent també a la situació general de les 
necessitats de transport escolar i menjador escolar en el 
país, el Grup Socialista presenta la següent: 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a declarar gratuït el transport escolar a la co-
marca de l’Alta Ribagorça per a totes les famílies que 
es veuen en la necessitat de realitzar transport escolar 
d’un nucli urbà a un altre nucli urbà (siguin o no muni-
cipis diferenciats), i consegüentment, l’exempció de la 
taxa de transport escolar prevista, mantenint la situa-
ció existent fins l’actualitat.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada; Àngel Ros i Domingo, di-
putat, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció de l’Informe del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible sobre la viabi-
litat econòmica del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00760/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, 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’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Regadiu Segarra-Garrigues ha estat una aspiració i 
una reivindicació històrica de la societat catalana, dels 
lleidatans/es i en particular una lluita del sector agrí-
cola ja des de principis del segle xx.
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L’any 1994, es va propugnar la declaració d’interès 
general del projecte (Llei 42/1994, de 30 de desem2-
bre) i va ser inclòs en el Pla Hidrològic de la Conca de 
l’Ebre, aprovat pel Reial Decret 1664/1988, de 24 de 
juny. El 2 de juliol de 1999 el consell de Ministres va 
constituir l’empresa estatal Canal Segarra Garrigues 
(CASEGA) amb l’objecte social de contractar, cons-
truir i explotar el canal. Un any després, el 27 de se-
tembre de l’any 1999, es va firmar el protocol de col-
laboració entre l’Administració Estatal i la Generalitat 
de Catalunya, en virtut del qual es van distribuir les 
actuacions que assumiria cada Administració.

Finalment el desembre de l’any 2002 s’adjudicaven les 
obres de la xarxa secundaria a l’empresa Aigües Se-
garra Garrigues (ASG) formada per FCC construcció 
S.A., Acsa Agbar construcció S.A., Copcisa S.A., Co-
pisa S.A., Benito Arno S.A., Àrids Romà S.A., Cons-
tructora de Calaf S.A., M y J Grues S.A., Romero Polo 
S.A., Aqualia i Sorea S.A. El pressupost era de 1.069 
milions d’euros i l’adjudicació de l’obra no havia de su-
posar cap risc financer per la Generalitat, pel que ASG 
estava obligada a lliurar l’obra al preu màxim fixat en 
el contracte.

Deu anys després de l’inici de les obres, la Generali-
tat es replanteja el projecte. L’obra pública més cara de 
Catalunya després de l’AVE, afronta nombrosos proble-
mes financers, mediambientals i socials. A dia d’avui 
només rega prop de 3.000 hectàrees i actualment la 
desviació pressupostària és del 81%, és a dir, una obra 
de 1.069 milions d’euros pot acabar tenir un cost fi-
nal de 1.928 milions, o més. Els primers projectes de 
l’ASG ja encarien l’obra entre un 40% i un 60% sobre 
els preus de mercat, segons indica un informe intern de 
Regsega (empresa pública de la Generalitat encarrega-
da de supervisar l’execució de la xarxa secundària).

Davant la manca de viabilitat econòmica del projec-
te, sembla que la Generalitat va encarregar al Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), 
la seva avaluació, de la que se’n desconeixen els re-
sultats.

Així mateix al Canal Segarra Garrigues actualment 
no només li afecta la seva manca de planificació eco-
nòmica sinó també de model agrícola que s’hi gene-
ra en el seu entorn. Actualment un model tradicional, 
poc qüestionat en ple Segle xxi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a: 

1. Lliurar davant els diferents grups parlamentaris 
d’aquesta cambra, els resultats de l’informe del Con-
sell Assessor per al Desenvolupament Sostenible sobre 
la viabilitat econòmica del Canal Segarra-Garrigues.

2. Realitzar, en el termini de sis mesos, una auditoria 
de caràcter públic amb tècnics independents, entitats 
socials i representants dels diferents grups parlamen-
taris que avaluï els costos que ha suposat fins al 2013 
el projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt; Sara Vilà Galan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els centres 
d’educació secundària obligatòria acollits 
a l’horari acumulat i l’estalvi en la gratuïtat 
dels menjadors que ha significat
Tram. 250-00761/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 37346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

A finals del curs escolar 2011-12 es va publicar una 
disposició del Departament d’Ensenyament per la qual 
és permetia sol·licitar un horari singular als centres de 
secundària per passar a fer horari acumulat de matins.

Segons les informacions del Departament d’Ensenya-
ment publicades a la premsa més d’un 70% de centres 
en varen rebre l’autorització durant el curs 2012-13.

Durant el curs escolar 2012-13 s’ha obert una segona 
convocatòria de sol·licituds a la qual podien acollir-s’hi 
tant els centres autoritzats com els centres que encara 
no ho havien sol·licitat.

Sense disposar de dades d’aquest curs i refiant-se no-
més d’estimacions preses de la realitat del carrer, és 
molt probable que aquest percentatge hagi pujat fins al 
90% dels centres de secundària. Resposta molt lògica 
si tenim present la reducció del sou dels professors, 
l’augment de les hores de treball i de les ràtios d’alum-
nes per aula.

En els centres amb alumnes de fora del municipi, 
l’adopció de l’horari acumulat ha comportat la desapa-
rició de les ajudes de gratuïtat del menjador que la Llei 
fixa per als alumnes transportats.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1994-28968
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1994-28968
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/11/pdfs/A27296-27298.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/11/pdfs/A27296-27298.pdf
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Sense disposar de dades oficials aquesta decisió ha 
comportat una reducció considerable de despeses per 
al Departament d’Ensenyament.

Finalment, la supressió de la gratuïtat dels menjadors 
dels alumnes transportats, ha significat també la pràc-
tica desaparició de molts menjadors escolars a causa 
de la seva inviabilitat i la pèrdua conseqüent de llocs 
de treball.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Quantificar el nombre de centres acollits a l’horari 
acumulat i a quantificar el valor de l’estalvi en la gra-
tuïtat dels menjadors dels alumnes transportats que ha 
significat l’autorització de l’horari acumulat de matins 
en els estudis d’ESO.

2. Destinar aquest estalvi a augmentar la partida de 
beques de menjador.

3. Presentar un estudi sobre les conseqüències de l’ho-
rari acumulat en l’equitat, des d’un punt de vista multi-
dimensional, dels alumnes que el segueixen.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, Portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de desdoblament del tram entre 
Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de ro-
dalia
Tram. 250-00762/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya, el conjunt del territori, 
amb els ajuntaments i el conjunt de la ciutadania ha 

instat reiterades vegades al Govern de la Generalitat 
a defensar davant del Govern de l’Estat la necessitat 
d’executar el projecte de desdoblament de la línia R3 
entre Montcada i Vic.

El projecte inclòs en Plan Estratégico de Infraestruc-
turas y Transporte 2005-2020 (PEIT) i el Pla de Ro-
dalies de Barcelona 2008-2015 aprovat pel Ministerio 
de Fomento encara no ha rebut per part del Govern 
de l’estat espanyol cap consignació pressupostària, in-
complint així els compromisos adquirits amb el con-
junt de les institucions i la ciutadania del territori de 
forma reiterada.

El desdoblament de la línia ferroviària significaria un 
increment notable de la capacitat de la línia, ja que no 
haurien de circular trens en sentits diferents per una 
sola via. Ara mateix només es poden creuar en les es-
tacions dotades de segones vies, alentint molt el fun-
cionament d’aquests trens i evitant que es pugui aug-
mentar el servei per donar compliment a la creixent 
demanda dels viatgers.

L’acord del passat mes de juny entre la Generalitat i 
el Ministeri de Foment de més de 165 milions pactats 
amb Renfe va tornar a oblidar les necessàries inversi-
ons de la línia R3.

En els darrers mesos la possible candidatura olímpi-
ca de Barcelona-Pirineus 2022, inclou com a objectiu 
per millorar les connexions entre Barcelona i el Piri-
neu el desdoblament de la línia fins a Vic, i la millora 
de la resta de la línia fins a les capitals del Ripollès 
i la Cerdanya. La mobilitat del país no pot dependre 
d’hipotètics grans esdeveniments que puguin succeir 
en un futur al nostre país, sinó que han de respondre 
a les necessitats socials i econòmiques del territori, i 
en primer terme, a garantir el dret a la mobilitat dels 
ciutadans.

La ciutadania d’aquestes comarques no necessita su-
peditar el seu dret a la mobilitat i la seves reiterades 
reclamacions de millora de la línia a uns futuribles 
Jocs Olímpics d’Hivern programats pel 2022, i menys 
encara, en un context de crisi com l’actual, on el fi-
nançament de les administracions públiques ha d’anar 
destinat al manteniment dels serveis públics, entre ells 
el transport públic, i no a finançar projectes especula-
tius absolutament desvinculats del model desenvolu-
pament socioeconòmic que avui necessiten aquestes 
comarques.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Exigir definitivament davant del Ministeri de Fo-
mento el Projecte de Desdoblament de la línia R3, 
tram Montcada-Vic, i la millora de la resta de la línia 
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fins a les capitals del Ripollès i la Cerdanya, exigint 
la consignació pressupostària necessària al PGE 2014 
per tal d’iniciar les obres el més aviat possible.

2) Adreçar-se a tots els grups parlamentaris del Con-
greso de Diputados, fent-los arribar aquesta petició, 
per tal que la tinguin en compte en la tramitació dels 
pressupostos generals de l’Estat 2014 o en la seva exe-
cució,.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

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

Proposta de resolució sobre la denegació a 
Oxitec de l’autorització per a alliberar mos-
ques de l’olivera transgèniques
Tram. 250-00763/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral.

Exposició de motius

La mosca de l’olivera és una plaga al sud de Tarrago-
na. L’insecte pica l’oliva per dipositar-hi els ous. La pi-
cada fa malbé el fruit, que es perd un cop creix la larva 
que s’hi allotja.

L’empresa britànica Oxitec ha sol·licitat a la Generali-
tat autorització per fer un assaig de camp per alliberar 
mosques de l’olivera transgèniques. L’objectiu final és 
fer servir les mosques modificades contra la plaga de 
les mosques de l’olivera. La sol·licitud l’està tramitant 
el Departament d’Agricultura, que elaborarà un estudi 
per avaluar els riscos. A més, s’espera el que dictami-
ni la comissió nacional de bioseguretat del Ministeri 
d’Agricultura. Aquest podria ser el primer cas d’allibe-
rament d’animals transgènics a Europa.

Per aquest assaig Oxitec ha proposat provar-ho en 48 
oliveres (que taparà amb xarxes) en una àrea de 1.500 
m2 en una finca de la província de Tarragona, on 
s’alliberarien la mosques mascle transgèniques que ha 

desenvolupat. L’experiment tindria una durada de tres 
mesos.

L’empresa no inclou en la seva sol·licitud cap pla per 
avaluar la bioseguretat de l’experiment, el qual genera 
seriosos dubtes per a la salut i el medi ambient i atesa 
també la novetat de l’experiment i ser la primera expe-
riència d’alliberament d’animals transgènics hi ha un 
debat competencial sobre qui ho ha d’autoritzar.

Inicialment, la Generalitat va jutjar que no era com-
petència seva, sinó del Ministeri d’Agricultura (ja que 
les seves funcions sobre bioseguretat només estan cla-
res en el cas dels cultius transgènics). Tanmateix, el 
Ministeri d’Agricultura va replicar que sí que era una 
tasca de la Generalitat, tot i que el pla l’ha de revisar la 
comissió nacional (estatal) de bioseguretat.

Aquest experiment genera moltes incògnites sobre les 
conseqüències per al medi ambient, la salut i la segu-
retat alimentària i que tampoc està clara la seva eficà-
cia per a tractar la plaga, ja que els danys a l’oliva pas-
sen en la fase larvària de la mosca i atenent el principi 
de precaució

Atès què el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria Pesca Alimentació i Medi Natural és l’organisme 
competent en base als informes de científics indepen-
dents i en base a l’informe de la Comissió Nacional de 
Bioseguretat per autoritzar l’esmentat experiment.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Denegar l’autorització a l’empresa Oxitec per alli-
berar mosques de l’olivera transgèniques, aplicant el 
principi de precaució i per la manca d’antecedents en 
aquest camp.

2. Iniciar els treballs amb les organitzacions del sec-
tor, empresarials, sindicals, cooperatives, amb les or-
ganitzacions ecologistes, i amb els departaments de 
territori i sostenibilitat i de salut en el marc de l’Agèn-
cia de Seguretat Alimentària per establir un posicio-
nament enfront els OMG, transgènics, tant vegetals 
com animals.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural
Tram. 250-00764/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 37722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va crear, mitjançant la Llei 
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i finance-
res (DOGC 5931 29.7.2011), i amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, 
de reestructuració del sector públic per a agilitar l’ac-
tivitat administrativa (DOGC 6035 de 30.12.2011), 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una en-
titat de dret públic de la Generalitat, amb personali-
tat jurídica pròpia, que està adscrita al Departament 
de Cultura, que té per missió gestionar el patrimoni 
cultural de la Generalitat amb criteris d’integritat, sos-
tenibilitat i eficiència, i donar suport al Departament 
en la realització d’activitats programades per la unitat 
competent en matèria de patrimoni cultural.

El sistema de presentació i aprovació de l’esmenta-
da llei, el 2011, establert pel Govern –mitjançant la 
llei d’acompanyament de pressupostos, amb amplia-
ció mitjançant una de les lleis òmnibus– ha originat 
que un organisme de la importància estratègica i fun-
cional de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, 
mereixedora ben cert d’una llei específica, hagi estat 
substanciada amb opacitat, precipitació i escàs de-
bat, tant en el marc del Parlament com en el marc del 
mateix sector del patrimoni Cultural. Per exemple, la 
proposta d’Agència es va tramitar al Parlament sense 
memòria econòmica i documents justificatius, docu-
ments que solen acompanyar els projectes de llei or-
dinaris.

Amb la recent publicació al DOGC dels estatuts de 
l’Agència (decret 198/2013; DOGC núm. 6425 de 
25.7.2013), que comporta la posta en marxa de l’orga-
nisme, es fa més evident encara el desconeixement ge-
neral més absolut sobre els seus objectius i estratègies, 
doncs el sector només disposa dels dos esmentats tex-
tos legals (llei i estatuts) i de cap document o memòria 
explicativa.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Conseller de Cultura a: 

1. Presentar en el termini d’un mes a la Comissió de 
Cultura i Llengua del Parlament el projecte funcional, 
missió, continguts, objectius, funcions, eixos estratè-
gics, memòria econòmica, organigrama i pressupost 
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

2. Comparèixer, en el termini d’un mes, a la Comissió 
de Cultura i Llengua, per tal d’explicar als grups que 
la composen els objectius i funcions de l’Agència Ca-
talana del Patrimoni Cultural.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la sanció executiva per utilització indeguda 
de recursos públics contra el responsable 
del torn de guàrdia del parc de bombers de 
Reus
Tram. 250-00765/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37742 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, David Companyon i Costa, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El passat 21 de juliol al parc de bombers de Reus, a 
l’igual que a tots els parcs de Bombers de Catalunya, re-
corden la mort dels cinc bombers a l’incendi d’Horta de 
Sant Joan ocorregut l’any 2009. Aquesta commemoració 
es fa extensiva a tots els bombers morts en acte de servei.

Aquesta commemoració que fan els bombers de guàr-
dia d’arreu de Catalunya consisteix en treure els cami-
ons a les 12h del migdia i fer sonar les sirenes durant un 
minut en senyal de dol i de record dels seus companys 
desapareguts en tan dramàtiques circumstàncies.
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Aquest acte s’ha fet en els darrers anys sense cap in-
cidència, però aquest any la Direcció General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments, adscrita al 
Departament d’Interior, ha obert un expedient sancio-
nador per utilització indeguda de recursos públics per 
tres mesos, ampliable a sis mesos, per via executiva 
contra el responsable del torn de guàrdia del parc de 
bombers de Reus, parc de bombers on estava present 
el director general de la Direcció General de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Aquesta sanció no s’ha fet extensible a la resta de res-
ponsables dels parcs de bombers de Catalunya on es 
va efectuar el mateix acte commemoratiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Retirar la sanció executiva per utilització indeguda 
de recursos públics contra el responsable del torn de 
guàrdia del parc de bombers de Reus.

2. Reunir-se de manera urgent amb els representants 
sindicals del cos de Bombers dins la Mesa Sectorial 

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; David Companyon i Costa, diputat, del 
GP d’ICV-EUiA

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 18, 
tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 15.10.2013 al 21.10.2013).
Finiment del termini: 22.10.2013; 09:30 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 270-00006/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

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

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 18, 
tinguda el 09.10.2013, DSPC-P 32.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 15.10.2013 al 21.10.2013).
Finiment del termini: 22.10.2013; 09:30 h.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els clubs esportius
Tram. 302-00069/10

Esmenes presentades
Reg. 38366; 38652; 38655; 38658 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 09.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38366)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Albert Donés i An-
tequera, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre els clubs esportius (tram. 
302-00069/10).

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

D’un subpunt

1.2. Aquest reconeixement haurà d’estar reglat a través 
d’un conveni específic de voluntariat que delimiti els 
seus drets i obligacions, i pugui contemplar una com-
pensació econòmica pel lucre cessant i les despeses que 
genera la seva activitat voluntària. Disposant també 
d’una assegurança esportiva que cobreixi les incidèn-
cies derivades de la seva activitat a l’entitat esportiva.

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

2. Establir amb criteris legals i administratius, que 
apliqui l’exempció a la Seguretat Social a l’activitat 
desenvolupada en els clubs i entitats esportives sense 
ànim de lucre, d’aquelles persones que hi col·laborin i 
obtinguin una retribució que es pugui considerar mar-
ginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, 
sempre que els ingressos no arribin al salari mínim 
interprofessional, i en tant que garanteixi que disposin 
d’una cobertura de riscos específica.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un subpunt

3.2. Establir converses i negociacions entre el Govern 
de l’Estat, representants dels diferents tipus d’entats 

esportives, així com representants de tècnics, jutges, 
entrenadors i àrbitres per informar-los de les seves 
corresponents situacions.

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

4. Establir una moratòria en les actuacions inspectores 
als clubs i a les entitats esportives sense ànim de lucre, 
en l’àmbit de l’esport no professional, fins que s’hagi 
aclarit la normativa i establert un sistema especial de 
la Seguretat Social per a les mateixes, en l’àmbit de 
l’esport no professional.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qual-
sevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan hagi 
disconformitat entre les actuacions del club o entitat 
esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat 
Social, sempre que la tipologia d’aquestes disconfor-
mitats sigui coincident o habitual respecte a les detec-
tades per la inspecció en altres clubs i entitats esporti-
ves, podent ser deguda a una insuficient claredat de la 
normativa aplicable, i fins que s’acordin uns nous cri-
teris legals i administratius que estableixin l’excepció 
del voluntariat esportiu al règim de la Seguretat So-
cial.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Albert Donés i Antequera
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38652)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els clubs 
esportius (tram. 302-00069/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 1

1. Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense 
relació laboral, en el cas d’activitats esportives realit-
zades per clubs i entitats sense finalitat de lucre. «En 
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aquest sentit, promoure els canvis normatius necessa-
ris a efectes de ratificar que la figura del treball volun-
tari no retribuït està, de conformitat amb el que esta-
bleix l’art 1,3 d del Estatut del Treballadors, exclòs del 
seu àmbit d’aplicació, així com del camp d’aplicació 
de la Seguretat Social, en relació al que estableix l’ar-
ticle 7.6 de la llei General de Seguretat Social.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

2. Establir un sistema especial de la Seguretat Social, 
exempt de cotització, per als clubs i les entitats esporti-
ves sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles per-
sones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que 
es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà 
fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin 
al salari mínim interprofessional.

«2. Instar el Govern de l’Estat a garantir que la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social en el compliment 
de les seves funcions inspectores, delimiti ben clara-
ment el que son retribucions pel desenvolupament de 
tasques professionals en el clubs esportius del que son 
conceptes no salarials i que es reben com a indemnit-
zació o compensació de les despeses de tot tipus realit-
zades com a conseqüència de les activitats de volunta-
riat no professional.» 

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

3. Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social, una interpretació àmplia de la legislació 
vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les 
activitats esportives efectuades per clubs i entitats es-
portives sense afany de lucre.

«3. Instar el Govern de l’Estat a analitzar si algunes 
de les activitats desenvolupades en el marc dels clubs 
esportius de base podrien estar incloses en els supòsits 
que l’article 7.6 de la Llei General de Seguretat Soci-
al considera susceptibles de quedar exclosos del camp 
d’aplicació de la Seguretat Social.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

4. Ampliar la moratòria en les actuacions inspectores 
als clubs i a les entitats esportives sense ànim de lucre, 
en l’àmbit de l’esport no professional, fins que s’hagi 
aclarit la normativa i establert un sistema especial de la 
Seguretat Social per a les mateixes, en l’àmbit del es-
port no professional.

«4. Instar el Govern de l’Estat i el de la Generalitat a 
negociar que la moratòria d’inspeccions acordada ac-
tualment, s’allargui per a permetre fer els aclariments 
de normativa i les regularitzacions pertinents i per a 
evitar provocar situacions de desigualtat.»

5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qual-
sevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan hagi 
disconformitat entre les actuacions del club o entitat es-
portiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat So-
cial, sempre que la tipologia d’aquestes disconformitats 
sigui coincident o habitual respecte a les detectades per 
la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent 
ser deguda a una insuficient claredat de la normativa 
aplicable.»

«5. Iniciar, a través de la Secretaria General de l’Es-
port, una veritable campanya de suport tècnic a les en-
titats esportives per a que regularitzin la situació del 
personal que col·labora professionalment o voluntàri-
ament amb aquestes entitats.» 

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

«6. Posar en marxa les polítiques i els recursos neces-
saris per donar suport als clubs esportius de base i a 
la seva tasca formativa i de cohesió social d’infants, 
adolescents i joves.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 38655)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre els clubs esportius (tram. 302-
00069/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació i supressió al punt 2

2. Negociar amb el Govern de l’Estat un sistema espe-
cial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per 
als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, 
que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i 
obtinguin una retribució que es pugui considerar mar-
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ginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, 
sempre que els ingressos no arribin al salari mínim in-
terprofessional.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38658)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els clubs esportius (tram. 
302-00069/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 

1. Elaborar una regulació del voluntariat esportiu que 
reconegui les tasques que desenvolupen els monitors, 
entrenadors i voluntaris com una relació no laboral 
i subjecte a un sistema especial de la Seguretat soci-
al atès que els clubs i entitats esportives desenvolupen 
una tasca social molt important fomentant l’esport des 
de una vessant educativa, promovent hàbits saludables 
i contribuint a la cohesió social.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

2. Establir un sistema especial de la Seguretat Social, 
exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives 
sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones 
que hi col·laborin i obtinguin una contraprestació per 
les despeses pels desplaçaments que en cap cas poden 
ser considerades com a salari, sempre que els ingressos 
no arribin al salari mínim interprofessional una retribu-
ció que es pugui considerar marginal i no constitutiva de 
mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no 
arribin al salari mínim interprofessional.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 4, que queda redactat de la següent manera: 

4. Ampliar la moratòria en les inspeccions de treball 
als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, 
en l’àmbit de l’esport no professional, per tal d’adaptar 
el sistema esportiu a la legalitat vigent, en un període 

adequat, facilitant que totes les entitats puguin complir 
les normes, clarificar les funcions i garantir-ne la seva 
viabilitat futura.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impuls de la celebració dels 
Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017
Tram. 302-00070/10

Esmenes presentades
Reg. 38321; 38656; 38666 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 09.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38321)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls 
de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona 
el 2017 (tram. 302-00070/10).

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

Del punt 2 apartat 2

El Servei d’Ocupació de Catalunya en el disseny d’un 
programa formatiu de les activitats de formació neces-
sàries adreçades al comerç de proximitat, sector tu-
rístic, hoteleria, etc. com pels voluntaris dels Jocs que 
permeti millorar les seves capacitats professionals i 
la seva inserció laboral amb posterioritat a l’esdeve-
niment.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 2 apartat 5

– Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que 
la planificació de les instal·lacions i de les activitats si-
guin un exemple d’estalvi i eficiència en la generació, 
ús i tractament d’energia, aigua i residus i per implan-
tar i desenvolupar les mesures necessàries per millo-
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rar la mobilitat quotidiana entre les diferents seus que 
acolliran els esdeveniments esportius, tant pel que fa 
als serveis ferroviaris (implantar el servei de rodali-
es del Camp de Tarragona i desenvolupar el TRAM-
CAMP) com als serveis d’autobusos interurbans. En 
definitiva, els Jocs han de ser un exemple de la lluita 
contra el canvi climàtic per un món millor.

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Fixar en els propers pressupostos de la Generalitat 
el compromís plurianual que permeti les millores ne-
cessàries per condicionar les diferents seus i fer front 
a la construcció dels equipaments esportius necessaris 
per l’organització dels Jocs Mediterranis d’acord amb 
el Pla Directors dels Jocs i d’acord amb les adminis-
tracions implicades en el Comitè Organitzador del nou 
Palau d’Esports a Tarragona. Es tracta d’un equipa-
ment esportiu que ha de tenir capacitat per 5.000 es-
pectadors, que ja ha estat objecte de converses amb 
la Presidència de la Generalitat, i que durant els Jocs 
acollirà alguns dels esports d’equip.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4

4. Reclamar del Govern de l’Estat els compromisos, les 
aportacions econòmiques i els beneficis fiscals neces-
saris per tirar endavant els jocs, i en especial les inver-
sions pendents en infraestructures viàries i ferroviàries 
que han de millorar la mobilitat de la zona.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38656)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls 
de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona 
el 2017 (tram. 302-00070/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

4. Que la Secretaria General de l’Esport impulsi la 
participació de les diferents federacions i entitats es-
portives en l’organització tècnica d’aquest esdeveni-
ment, en col·laboració amb el comitè organitzador 
dels Jocs per tal d’aprofitar l’experiència organitzativa 
d’aquestes entitats. 

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

5. Que la Secretaria General de l’Esport iniciï el més 
aviat possible el tràmit de reconeixement oficial del pa-
velló de Tir amb Arc de Cambrils com a centre de tec-
nificació d’aquesta modalitat esportiva i gestioni amb 
el Consell Superior d’Esports la homologació d’aques-
ta instal·lació com a primer centre de tecnificació de tir 
amb arc a Catalunya.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38666)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la celebració 
dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017 (tram. 
302-00070/10).

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

Del punt 2

«2. Implicar els diferents departaments en un conjunt 
d’actuacions que tinguin en compte aspectes com: 

– Departament de Cultura, donat que els Jocs es cele-
braran en una ciutat Patrimoni de la Humanitat, per tal 
que aquest esdeveniment no sigui només una celebra-
ció esportiva sinó una autèntica projecció del patrimo-
ni cultural de les comarques tarragonines i de Catalu-
nya al món.

– Departament d’Empresa i Ocupació, donat que els 
Jocs representen una finestra excel·lent per a la promo-
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ció de les empreses catalanes en l’àmbit mediterrani, 
on viuen 450 milions de potencials consumidors, i pel 
foment de les nostres exportacions. El Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya en el disseny d’un programa formatiu 
pels voluntaris dels Jocs que permeti millorar les seves 
capacitats professionals i la seva inserció laboral amb 
posterioritat a l’esdeveniment.

– Departament d’Interior, per garantir l’adequada co-
ordinació dels cossos de seguretat que intervenen en el 
disseny, planificació i execució dels plans de seguretat 
que aquest esdeveniment requereix.

– Secretaria General de l’Esport per la col·laboració en 
el desenvolupament de programes de tecnificació es-
pecífics amb esportistes d’àmbit català que competei-
xin en els Jocs Mediterranis del 2017.

– Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que 
la planificació de les instal·lacions i de les activitats si-
guin un exemple d’estalvi i eficiència en la generació, 
ús i tractament d’energia, aigua i residus i, en defini-
tiva, de la lluita contra el canvi climàtic per un món 
millor.»

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

Del punt 3

«3. Determinar els compromisos plurianuals de la 
Generalitat d’acord amb el Pla Director dels Jocs i 
d’acord amb les administracions implicades en el Co-
mitè Organitzador, que permetin fer front a la dotació 
dels equipaments esportius necessaris pels Jocs Medi-
terranis.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la comunicació i la 
producció audiovisuals
Tram. 302-00071/10

Esmenes presentades
Reg. 38365; 38367; 38650; 38667 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 09.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38365)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació de la comunicació i la producció audiovisuals 
(tram. 302-00071/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

«1. El Parlament de Catalunya manifesta

1.1. El seu desacord amb la decisió del Consell de la 
CCMA de presentar un expedient de regulació d’ocu-
pació que afecta a 312 treballadors i treballadores i 
insta el President del Consell a proposar-ne la retira-
da, atès que no té el grau de consens suficient i que no 
s’han explorat, a través del diàleg amb els grups parla-
mentaris i amb els representants dels treballadors, al-
tres vies de contenció de la despesa.

1.2. La necessitat de reprendre el diàleg a la taula de ne-
gociació per tal que els ajustos salarials que s’escaiguin 
tinguin uns límits raonables i alhora no es produeixi 
cap baixa que no sigui voluntària i acordada.

2. El Parlament de Catalunya afirma que: 

2.1. El model audiovisual idoni per a l’enfortiment civil 
i democràtic del nostre país segueix sent el model dual, 
on hi tenen cabuda operadors públics i privats en con-
dicions equitatives.

«1. El Parlament de Catalunya insta el Consell de Go-
vern de la CCMA a: 

1.1. Reprendre de forma immediata la negociació dels 
convenis de TV3 i Catalunya Ràdio que inclogui el 
compromís de manteniment de llocs de treball i la re-
versibilitat de les retallades patides en les condicions 
laborals.
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1.2. No iniciar cap procés més d’externalització de la 
gestió de continguts i serveis de TV3 o Catalunya Rà-
dio.

1.3. Concretar amb celeritat els mecanismes d’infor-
mació i debat basats en el rigor i la pluralitat que ga-
ranteixin «un autèntic debat democràtic que respec-
ti totes les posicions i asseguri un paper neutral dels 
mitjans de comunicació públics» respecte el debat de 
l’encaix entre Catalunya i Espanya, tal i com insta la 
Resolució sobre l’Exercici del Dret a Decidir inclosa a 
la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 2.4

2.4. Les compres públiques de produccions audiovisu-
als són el principal instrument de dinamització d’un 
sector creatiu essencial per al nostre país, i en conse-
qüència cal que la CCMA actuï amb un especial sentit 
de la responsabilitat i amb absoluta transparència en 
aquest camp.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

4. El Parlament insta el Govern a fer públics anual-
ment els imports de despeses de publicitat i patrocini 
de la Generalitat i el seu sector públic per cada una de 
les empreses privades de comunicació audiovisual en 
l’àmbit de Catalunya.

«4 bis. El Parlament insta el Govern a definir amb més 
claredat els criteris per a accedir a subvencions, pu-
blicitat institucional i patrocinis, per part de la Gene-
ralitat

4 ter. El Parlament insta el Govern a incrementar el 
pes de la proporcionalitat territorial, de continguts i 
per àmbits en els criteris de distribució de les subven-
cions, publicitat i patrocinis a les empreses privades de 
comunicació audiovisual, així com l’estabilitat estruc-
tural i laboral d’aquests mitjans i el compliment que 
fan dels convenis i de les normatives laborals.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou paràgraf al punt 7

7. El Parlament sol·licita al Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts que elabori i presenti a la Comis-
sió de Cultura i Llengua, abans del 20 de desembre, 
una estratègia per a la viabilitat del sector de la produc-

ció cinematogràfica a Catalunya, colpida per la reduc-
ció d’ajuts públics, d’instruments de co-finançament i 
sobretot per l’increment de l’IVA a l’exhibició que ha 
comportat una reducció crítica d’espectadors en sala.

«En aquest sentit també haurà de contemplar els re-
cursos i projectes a desenvolupar en quan a la forma-
ció, l’educació, la digitalització de les sales i el sistema 
de la xarxa de pantalles de Catalunya; entre d’altres.»

Aquesta estratègia haurà de basar-se en els instruments 
legals existents o en procés de desenvolupament, com 
la Llei del Cinema, i en els instruments operatius com 
ara el Departament de Cultura, l’ICEC, l’ICF, etc.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

«10. El Parlament insta el Govern a facilitar mitjans 
de suport d’assessorament legal, fiscal, laboral i de fi-
nançament a la creació de nous mitjans audiovisuals 
sota noves fórmules empresarials o de gestió (coope-
ratives de periodistes o d’usuaris, mitjans sense ànim 
de lucre, amb finançament via micromecenatge o do-
natius, etc.).» 

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

«11. El Parlament insta el Govern a crear un epígraf 
específic del sector audiovisual al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) per facilitar la definició de cate-
gories laborals, polítiques d’ocupació i formació espe-
cífiques i un tractament concret adequat per a les ma-
lalties i baixes professionals.» 

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

«12. El Parlament insta el Govern a desenvolupar i 
aplicar la Llei del Cinema i els reglaments necessaris 
per a desplegar-la.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

«13. El Parlament insta el Govern a iniciar el diàleg 
amb representants de la societat civil i del sector peri-
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odístic i audiovisual per a redactar una Llei del Dret a 
la Informació, que desenvolupi l’article 52 de l’Estatut 
i que defineixi també els drets i deures dels professio-
nals de la informació, com a garantia d’una informa-
ció veraç i de qualitat.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38367)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Beni-
to, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre la situació de la comunicació i la 
producció audiovisuals (tram. 302-00071/10).

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

1.1. El seu suport al resultat final de la negociació de 
l’expedient de regulació d’ocupació, acord que va ser 
signat per la direcció de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i tots els sindicats de la mateixa, 
i que ha permès que el 100% dels afectats sortissin de 
manera voluntària.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.2. La necessitat de reprendre el diàleg a la taula de 
negociació per tal que els ajustos salarials que s’escai-
guin es duguin a terme de forma acordada entre totes 
les parts.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. El Parlament insta el Govern a negociar amb el go-
vern de l’Estat un replantejament del mapa de la TDT 
local per tal que respongui a la realitat de la comunica-
ció de proximitat del país, formada per les iniciatives 
amb capacitat institucional i empresarial de mante-
nir-se, que fixi demarcacions coherents amb els terri-
toris on emeten les TV locals i que tingui en compte 
les conclusions dels estudis realitzats pel CAC. Igual-
ment, a instar el govern de l’Estat a regular els mínims 
d’emissió en la TDT local de manera que no es com-
prometi la viabilitat econòmica d’aquests mitjans.

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

8. El Parlament dóna suport a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afe-
git sobre el sector de la cultura que actualment hi ha 
en tramitació a instància del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38650)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la comunicació i la producció 
audiovisuals (tram. 302-00071/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 8, que queda redactat de la següent manera

8. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
insti el Govern d’Espanya a modificar la llei 37/1992 
de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit per 
tal gravar amb un IVA superreduït del 4% a totes les 
activitats i productes culturals, així com a tots els ser-
veis que se’n derivin.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 

10. El Parlament de Catalunya constata la falta de plu-
ralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i a la 
CCMA a respectar i fer complir els principis d’actua-
ció de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informa-
ció, del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat in-
formatives, de la neutralitat i de la imparcialitat.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

11. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals adoptin 
totes les mesures necessàries per tal de 

a. Assegurar que la televisió i la ràdio públiques de 
Catalunya siguin un mitjà per integrar la cohesió soci-
al, política i econòmica, formar-la i ajudar-la. S’hi ha 
de reconèixer la diversitat i la pluralitat social presents 
en la societat catalana.

b. Assegurar que els programes informatius facin de la 
reflexió, l’anàlisi i el rigor elements imprescindibles. I 
que hi hagi més presència de la pluralitat, no només 
institucional i política, sinó del ventall representatiu de 
la societat civil.

c. Assegurar que els mitjans públics catalans expressin 
la pluralitat social, més enllà del pur pluralisme po-
lític, especialment en els espais informatius, debats i 
tertúlies, i que mantinguin uns criteris professionals 
exigents.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38667)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre la situació de la comunicació i la 
producció audiovisuals (tram. 302-00071/10).

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar abans del 15 d’octubre, en els termes de l’article 
148 RPC, el contracte-programa entre la Generalitat i 
la CCMA, que haurà d’incloure com a mínim: 

a) La identificació dels objectius de servei públic que 
haurà de complir la Corporació i els instruments amb 
els que ha d’assolir-los.

b) Els criteris i instruments de compliment del principi 
de pluralitat informativa i de presència de les diferents 
veus amb les que s’expressa la societat catalana.

c) El compromís de la Generalitat pel finançament plu-
riennal de la Corporació durant el període de vigència 
del Contracte Programa.

d) Els límits d’endeutament viu a llarg termini als que 
pot arribar la Corporació.

e) Uns indicadors de gestió de recursos humans que fi-
xin que en el període que abasta aquest Contracte Pro-
grama, la plantilla de la CCMA no superarà les 2.556 
persones, comprenent totes les modalitats de contrac-
tació laboral. Així com que la proporció de les despe-
ses de personal de la CCMA i empreses filials sobre el 
pressupost total, excloent les despeses financeres i les 
inversions extraordinàries, serà inferior al 45%.

f) La política de compres externes de productes au-
diovisuals, des del principi de publicitat i transparèn-
cia, diferenciant entre els tipus de continguts (ficció, 
documentals, magazines, etc.), i incloent el percentat-
ge mínim de l’import dels projectes audiovisuals de la 
CCMA que han de ser produïts o coproduïts amb em-
preses del sector.

g) El compromís de finançament de produccions cine-
matogràfiques.»

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

Del punt 5

«5. El Parlament insta el Govern a negociar amb el 
govern de l’Estat un replantejament del mapa de la 
TDT local per tal que respongui a la realitat de la co-
municació de proximitat del país, formada per les ini-
ciatives amb capacitat institucional i empresarial de 
mantenir-se. Igualment, a instar el govern de l’Estat 
a flexibilitzar els mínims d’emissió en la TDT local de 
manera que no es comprometi la viabilitat econòmica 
d’aquests mitjans.»

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

Del punt 6

«6. El Parlament insta el Govern a promoure una inici-
ativa de recull i catalogació de la memòria audiovisual 
de Catalunya, a que contempli la creació d’un Arxiu 
Històric de l’Audiovisual de Catalunya (a partir dels 
arxius de les televisions locals i de l’arxiu, ja gairebé 
plenament digitalitzat, de la CCMA) mitjançant l’ex-
ploració de vies de finançament privat per garantir-ne 
el futur.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 7 i 9

«7. El Parlament de Catalunya insta el govern de la 
Generalitat a aprovar un pla de mesures d’enfortiment 
i consolidació de la indústria de l’audiovisual a Cata-
lunya prèvia consulta amb el sector i subsectors afec-
tats i en especial amb el Clúster de la Indústria Audio-
visual de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. El Parlament de Catalunya demana la modificació 
de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre 
el Valor Afegit per tal de gravar amb un IVA reduït to-
tes les activitats i productes culturals.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques públiques de la me-
mòria
Tram. 302-00072/10

Esmenes presentades
Reg. 38368; 38660; 38668 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 09.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38368)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques públiques de la 
memòria (tram. 302-00072/10).

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

Del punt 1 apartat c

«1. El Parlament de Catalunya: 

c. Reitera la petició de cessament i substitució de la 
Delegada del Govern a Catalunya, María de los Lla-

nos de Luna, acordada pel Ple del Parlament en data 
14 de març 2013 i n’exigeix la seva dimissió a l’empa-
ra de la Decisió Marc 2008/913/JAI del Consell de la 
Unió Europea pel que fa a la prohibició de les actituds 
de negació o trivialització de crims contra la humani-
tat o del feixisme.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a cooperar amb tots els organismes judicials 
internacionals que investiguin crims contra la humani-
tat comesos durant la dictadura franquista, en aplica-
ció del principi de justícia universal, i especialment a 
donar suport a la querella que es tramita a Argentina 
per les víctimes catalanes.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat al punt 4

«El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a la querella que presentarà Esquerra Republicana 
de Catalunya en el procediment argentí, el proper 15 
d’octubre a Buenos Aires, per l’assassinat i magnicidi 
del President Lluis Companys i Jover.»

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

Del punt 5 apartat c

«Estudiar el Decret 326/2011, de 26 d’abril, de rees-
tructuració del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals, amb l’objectiu de traslladar als 
òrgans de govern del Memorial Democràtic, Junta 
de Govern, Consell Assessor i Consell de Participa-
ció, una proposta de millora, de manera que amb el 
consens de totes les parts traslladi al Govern un text 
que no afecti les competències d’aquest organisme pre-
vistes a la Llei 13/2007, tal i com es va aprovar a la 
Comissió d’Afers Institucionals el dia 2 d’octubre de 
2013.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38660)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques públiques de la memòria (tram. 302-00072/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1.a, que queda redactat de la següent manera:

1. El Parlament de Catalunya: 

a. Condemna solemnement tota declaració o activitat 
que comporti qualsevol mena d’enaltiment, trivialitza-
ció, exculpació o negació del nazisme, el franquisme 
i la resta de règims feixistes, totalitaris i dictatorials, 
com a impropis d’una societat democràtica. 

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 1.a bis

1.a bis

El Parlament de Catalunya condemna solemnement 
qualsevol acte de terrorisme,  d’enaltiment del terro-
risme, d´homenatge a persones o grups vinculats al 
terrorisme i els plantejaments polítics que justifiquin, 
emparin, utilitzin o fomentin qualsevol tipus de violèn-
cia política.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 2.a, que queda redactat de la següent manera:

2. El Parlament de Catalunya: 

a. Insta el Govern d’Espanya a tenir en compte les re-
comanacions de la Comissió d’Experts per al Futur del 
Valle de los Caídos, lliurat al ministre de la Presidèn-
cia el 29 de novembre de 2011, per a convertir-lo en un 
lloc de memòria de totes les víctimes de la Guerra Civil 
i la repressió franquista posterior. S’inclou la recoma-
nació que proposa «que les restes del general Francis-
co Franco siguin traslladades al lloc que designi la fa-
mília, o en el seu cas, al lloc que sigui considerat digne 
i més adequat».

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 3, que queda redactat de la següent manera:

3. El Parlament de Catalunya sol·licita el compliment 
de l’acord amb el Govern d’Espanya relatiu a la devo-
lució dels papers de Salamanca que resten pendents de 
devolució als seus legítims propietaris.   

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 4, que queda redactat de la següent manera:

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a donar el seu suport a aquelles persones 
que vulguin acudir a la justícia en la seva condició de 
víctimes de la dictadura franquista en aplicació del 
principi de justícia universal.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez Inés Arrimadas García
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38668)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre les polítiques públiques de la me-
mòria (tram. 302-00072/10).

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

De l’apartat 1 lletra c

«c) Demanar novament al Govern de l’Estat la subs-
titució de la delegada del Govern a Catalunya, en 
aquesta ocasió per participar en un acte d’homenatge 
a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División 
Azul, equiparant els que van lluitar per defensar l’Es-
tat de dret proclamat per la II República amb els que 
s’hi van enfrontar.»

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

De l’apartat 2 lletra a

«a) Reclama al Govern de l’Estat el compliment im-
mediat de les recomanacions de la Comissió d’Experts 
per al Futur del Valle de los Caídos, lliurat al ministre 
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de la Presidència el 29 de novembre de 2011, inclosa 
la que proposa «que les restes del general Francisco 
Franco siguin traslladades al lloc que designi la famí-
lia, o en el seu cas, al lloc que sigui considerat digne i 
més adequat»».

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 2 lletra b

«b) Insta el govern a donar suport tècnic i assessora-
ment a les famílies catalanes que desitgin retirar del 
Valle de los Caídos les restes dels seus familiars i a 
realitzar les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal de fer-ho possible.»

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

De l’apartat 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a cooperar amb tots els organismes judi-
cials, espanyols i internacionals, que investiguin els 
crims comesos durant la dictadura franquista, sempre 
que sigui requerit, en aplicació del principi de justícia 
universal.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 5 lletra a

«a) Continuar-lo dotant de recursos suficients per 
exercir les funcions que la Llei li encomana.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 5 lletra b

«b) Continuar impulsant, d’acord amb els ajuntaments 
afectats, la Xarxa d’Espais de la Memòria.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 5 lletra c

«c. Impulsar les reformes legislatives que permetin res-
tituir el text original de la Llei 13/ 2007,del 31 d’oc-
tubre, del Memorial Democràtic, modificat per la Llei 
Òmnibus.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la cultura
Tram. 302-00073/10

Esmenes presentades
Reg. 38651; 38654; 38657; 38662; 38665 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 09.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38651)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú 
Albornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la cultura (tram. 302-
00073/10).

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

1. Fer un nou Acord Nacional per la Cultura d’acord 
amb les propostes presentades pels grups parlamenta-
ris d’aquesta Cambra, consensuant la reforma amb el 
sector cultural per convertir-lo en una autèntica estra-
tègia cultural.

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

6. Assegurar que la política de subvencions culturals 
que porta a terme el Govern perquè s’adapti a la situa-
ció econòmica i financera de la Generalitat i respongui 
almenys als següents criteris: 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Establir contractes-programa per objectius o co-
produccions com a instrument per finançar projectes 
culturals en substitució de les subvencions, així com 
estudiar aquells casos que permeten la possibilitat de 
transformar progressivament les subvencions en prés-
tecs reemborsables en base als ingressos nets de l’ac-
tivitat.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú Albornà
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 38654)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la cultura (tram. 302-00073/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació de part de l’apartat 3

«3. Elaborar, abans de finalitzar l’any 2013, un nou Pla 
d’Equipament Culturals de Catalunya que reculli les 
necessitats reals dels nostres municipis, que inclogui 
els equipaments de caràcter associatiu sense ànim de 
lucre.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació de l’apartat 6. Nova redacció.

«6. Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos 
d’adjudicació de subvencions de concurrència compe-
titiva.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou apartat al final del punt 7. Nova re-
dacció.

«Sol·licitar al Govern de l’Estat l’aprovació de l’Avant-
projecte de Llei de mecenatge i patrocini cultural per 
incentivar les aportacions privades a la cultura durant 
el primer trimestre del 2014.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

De supressió del punt 8.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 12. Nova redacció.

«12. Instar el Govern de l’Estat a reduir l’IVA cultural 
del 21% al 4%.»

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Joan Ignasi Elena Garcia
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38657)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la cultura (tram. 302-
00073/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 2, que queda redactat de la següent manera

2. D’acord amb el que disposa el decret  Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, en el seu article 32, pre-
sentar el pressupost del Departament de Cultura per 
tal de que el sector cultural tingui coneixement del re-
cursos econòmics i les inversions en el sector cultural 
que es faran en el proper exercici pressupostari.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4

4. Revisar el Pla de Museus per adequar-lo al marc 
competencial del Govern de la Generalitat i dotar-lo 
d’una memòria econòmica dels recursos econòmics 
que garanteixin la seva viabilitat.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 6, que queda redactat de la següent manera

6. Modificar la política de subvencions culturals que 
fins ara dut a terme el Govern perquè s’adapti a la situ-
ació econòmica i financera de la Generalitat i respon-
gui almenys als criteris de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, 
en el sentit de:

a. Limitar l’import de la subvenció a un percentatge 
del cost total de l’activitat cultural subvencionada.

b. Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos 
d’adjudicació de subvencions de concurrència compe-
titiva.

c. Evitar la no discriminació en la política subvencio-
nadora del Govern de la Generalitat

d. Suprimir les subvencions culturals destinades a enti-
tats separatistes que fomenten la divisió dels catalans.

e. Eficàcia i eficiència en el compliment dels objectius 
fixats per l’Administració atorgant i retre comptes de 
l’ús fet de la subvenció atorgada.
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4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 9, que queda redactat de la següent manera

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a buscar altres fórmules de finançament 
del patrimoni i les polítiques culturals com l’espon-
sorització, el mecenatge, el patrocini i el finançament 
privat, que garanteixin la viabilitat a llarg termini del 
patrimoni i de les polítiques culturals i redueixin la de-
pendència exclusiva de les subvencions i ajuts públics.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38662)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la cultura (tram. 302-00073/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 2

2. Incloure a l’Acord Nacional per la Cultura una me-
mòria econòmica que avali la seva viabilitat econòmi-
ca. d’acord amb l’actual context de crisi econòmica i 
reducció de despesa pública.

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Elaborar, abans de finalitzar l’any 2013, un nou Pla 
d’Equipament Culturals de Catalunya que reculli les 
necessitats reals dels nostres municipis. que inclogui 
els equipaments cultural de caràcter privat.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 5 apartat b

5. Presentar en aquesta Cambra: 

b. El pla d’ensenyaments artístics en el termini de tres 
mesos, i obrir un procés de treball conjunt amb els 
grups parlamentaris i els ajuntaments per tal de con-
sensuar-lo

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 8.

5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 9.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

– Garantir un model de finançament públic sostenible 
i que garanteixi estabilitat al sector i accés als públics, 
a través de contractes programa per equipaments, con-
venis per entitats i subvencions per projectes.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38665)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre la cultura (tram. 302-00073/10).

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

Del punt 1

«1. Redissenyar l’actual Acord Nacional per la Cultura 
tenint en compte les propostes presentades pels grups 
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parlamentaris d’aquesta Cambra, i buscant el major 
consens possible per convertir-lo en una autèntica es-
tratègia cultural.»

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

De l’apartat b) del punt 5

«b. El pla d’ensenyaments artístics un cop hagi finalit-
zat la seva redacció.»

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

Del punt 6

«6. Continuar la política de subvencions culturals que 
fins ara dut a terme el Govern perquè s’adapti a la situ-
ació econòmica i financera de la Generalitat i respon-
gui almenys als següents criteris: 

a. Limitar l’import de la subvenció a un percentatge 
del cost total de l’activitat cultural subvencionada.

b. Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos 
d’adjudicació de subvencions de concurrència compe-
titiva.

c. Garantir el mateix tracte en la política subvenciona-
dora del Govern de la cultura feta en castellà com la 
realitzada en català, ja que la cultura catalana és la que 
s’expressa en qualsevol de ambdues llengües

d. Suprimir les subvencions culturals destinades a en-
titats separatistes que fomenten la divisió dels cata-
lans.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Quan el cas ho permeti, continuar establint con-
tractes-programa per objectius o coproduccions com 
a instrument prioritari per finançar projectes culturals 
en substitució de les subvencions, així com estudiar la 
possibilitat de transformar progressivament les sub-
vencions en préstecs reemborsables en base als ingres-
sos nets de l’activitat.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Posar a disposició nous instruments financers des-
tinats al finançament de les indústries culturals fomen-
tant sistemes de recolzament a les empreses de capital 
risc a la indústria cultural i incrementar els recursos pú-

blics destinats a dotar els fons de capital risc per a les 
petites i mitjanes empreses de caràcter cultural.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les accions que emprendrà amb 
motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de 
l’Ebre per part de l’Estat
Tram. 302-00075/10

Esmenes presentades
Reg. 38322; 38659; 38670 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 09.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
38322)

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 estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
accions que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat (tram. 302-
00075/10).

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

En el punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a actuar 
de forma prioritària per aconseguir la modificació del 
PHCE, emprenent accions legals que estimi més opor-
tunes davant del Tribunal Constitucional per la inva-
sió competencial què suposa la proposta de PHCE; 
presentant un recurs contenciós administratiu davant 
del Tribunal Suprem per la vulneració de la disposi-
ció addicional desena de la LEY 11/2005, de 22 de ju-
nio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de ju-
lio, del Plan Hidrológico Nacional i davant de la Unió 
Europea pels incompliments de la Directiva Marc de 
l’Aigua i altres directives mediambientals a fi que l’es-
mentat PHCE s’ajusti als requeriments de la legisla-
ció comunitària i, en especial, que estableixi un règim 
de cabals ecològics que garanteixi la conservació del 
Segre, de l’Ebre i del Delta en un bon estat ecològic, 
d’acord amb els criteris tècnics establerts en la propos-
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ta de cabals aprovada pel la Comissió de Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre i el Parlament de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, a subs-
criure l’instrument de col·laboració amb l’Administra-
ció General de l’Estat per tal què es puguin executar i 
coordinar les actuacions pendents, que ambdues ad-
ministracions han de realitzar en l’àmbit de les seves 
competències respectives, del Pla Integral de Protec-
ció del Delta de l’Ebre (PIPDE) i especialment els que 
evitin la regressió i subsidència del Delta i el bon estat 
ambiental de les aigües, la Xarxa d’Indicadors, filtres 
verd, etc.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38659)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
accions que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat (tram. 302-
00075/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans

De supressió del punt 1.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió del punt 2.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar desenvolupant estudis de caràcter tècnic i cien-
tífic des dels diversos organismes de l’Administració 
catalana (ACA, IRTA, universitats), en especial els es-
tudis per combatre la colonització d’espècies invasores 

per reforçar els arguments de defensa del règim de ca-
bals ambientals proposats per Catalunya, i per justificar 
l’oposició al PHCE proposat per l’Estat espanyol.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a renegociar amb el Govern d’Espanya la 
renovació del Pla Integral de Protecció del Delta de 
l’Ebre per tal de garantir la conservació en condicions 
òptimes d’aquest espai de gran importància ecològica i 
per a l’economia de la zona.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 38670)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre les accions que emprendrà amb 
motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de l’Ebre per 
part de l’Estat (tram. 302-00075/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol-
licitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Madio Ambiente que incorpori al Pla Hidrològic de 
la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre les al·legacions 
que, formulades durant el tràmit de participació públi-
ca, siguin considerades com a idònies.»

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya d’ad-
hesió a la Declaració universal sobre els ar-
xius
Tram. 401-00006/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 122)

On diu:

«[...] de la Declaració en llurs àmbit nacionals.»

Ha de dir:

«[...] de la Declaració en llurs àmbits nacionals.»

Declaració del Parlament de Catalunya de 
condemna del segrest del periodista Marc 
Marginedas
Tram. 401-00008/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 18, 10.10.2013, DSPC-P 33

El Parlament de Catalunya condemna el segrest de Marc 
Marginedas, periodista amb una llarga experiència en la 
cobertura de conflictes i guerres per tot el món.

Marginedas, de quaranta-sis anys, fa dues dècades que 
cobreix, com a corresponsal i enviat especial, les zo-
nes més conflictives del planeta, amb una dedicació 
especial al món àrab.

Marginedas va ésser segrestat a Síria el passat 4 de se-
tembre. El veterà corresponsal de guerra havia entrat a 
Síria el diumenge 1 de setembre a través de Reyhanli 
(sud de Turquia), acompanyat per un grup d’insurrectes.

Des que va esclatar el conflicte bèl·lic a Síria el 2011, 
aquest era el seu tercer viatge al país. L’objectiu d’a-
quest nou desplaçament era informar sobre els pre-
paratius per a afrontar una intervenció militar inter-
nacional que en aquells moments es considerava molt 
pròxima i investigar sobre l’atac amb armes químiques 
del 21 d’agost als afores de Damasc.

El segrest del periodista ha generat una enorme ona-
da de solidaritat i, més enllà de les condemnes de 
les principals associacions de periodistes locals i in-
ternacionals, ha provocat el rebuig de les més altes 
instàncies polítiques, entre les quals el president del 
Parlament Europeu, Martin Schulz.

Cada dimecres, dia de la setmana en què va ésser se-
grestat, companys de feina, amics i col·legues de pro-

fessió es concentren davant la redacció d’El Periódi-
co amb l’objectiu de mostrar la solidaritat amb Marc 
Marginedas i reclamar-ne l’alliberament immediat. 
Aquestes concentracions han aconseguit reunir més de 
mig miler de persones.

El Parlament de Catalunya, davant d’aquesta situació, 
condemna el segrest de Marc Marginedas i en demana 
l’alliberament immediat.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya expressa la 
seva solidaritat i el seu suport a les famílies, els amics 
i els companys de Marc Marginedas en aquests mo-
ments tan delicats, i dóna suport a totes les gestions 
del Govern d’Espanya per a fer possible l’alliberament 
del segrestat sa i estalvi tan aviat com sigui possible.

Finalment, el Parlament de Catalunya demana al con-
junt de la societat unitat, prudència i col·laboració amb 
les institucions i administracions amb l’objectiu de fa-
cilitar la resolució del segrest.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
34/X, sobre la millora del servei d’autobu-
sos que connecta el Vendrell amb Tarragona 
i amb Barcelona
Tram. 290-00012/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37517 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00012/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 34/X, 
sobre la millora del servei d’autobusos que connecta el 
Vendrell amb Tarragona i amb Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt b a la Resolució 34/X, so-
bre la millora del servei d’autobusos que connecta el 
Vendrell amb Tarragona i amb Barcelona (núm. tram. 
290-00012/10), us informo del següent: 

L’anàlisi de la proposta de millora de les comunicaci-
ons entre el Vendrell i Tarragona en autobús està reco-
llida a l’estudi de millora dels serveis de transport a la 
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Costa Daurada que està realitzant la Direcció General 
de Transports i Mobilitat.

Així mateix, la Direcció General de Transports i Mo-
bilitat ha iniciat un estudi de millora dels serveis de 
transport al Baix Penedès que serà realitzat amb la col-
laboració i participació activa dels Ajuntaments de la 
comarca i del consell comarcal, per tal de determinar 
les mesures de millora dels serveis de transport públic 
del conjunt de la comarca, i així fer efectiva la seva in-
corporació durant l’any 2014 en funció de les disponi-
bilitats pressupostàries existents.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 46/X, 
sobre l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 290-00029/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37352 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00029/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 46/X, 
sobre l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 46/X, sobre l’Es-
cola Angeleta Ferrer, de Mataró (núm. tram. 290-
00029/10), us informo del següent: 

L’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Ensenya-
ment han acordat que la millor solució per al municipi i 
per a la comunitat educativa de l’escola Angeleta Ferrer 
és ubicar la nova escola a l’antiga fàbrica de paper de 
Can Fàbregas, entre els carrers Lepanto i Xurruca de 
Mataró, que s’ha de rehabilitar. El calendari d’aquesta 
actuació dependrà de les disponibilitats pressupostàries 
del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les accions per fer front a les necessitats 
educatives de Mataró, us informo del següent: 

El curs 2013-14 el municipi de Mataró ha tingut una 
oferta inicial a 1ESO de 1.350 places (45 grups), 26 
grups a l’escola concertada i 19 als instituts públics, la 
qual cosa permet donar resposta a tota la població es-
colar en edat d’iniciar la secundària obligatòria.

El Departament d’Ensenyament preveu que durant els 
propers cinc cursos les necessitats d’escolarització a 
la secundària obligatòria creixerà de manera impor-
tant, passant dels 45 grups del proper curs a 53 el curs 

2018-19, coincidint amb l’arribada a la ESO dels grups 
d’edat que van iniciar la seva escolarització a infan-
til i primària durant la primera dècada del segle xxi. 
Aquesta realitat demogràfica suposa un increment de 
8 línies d’ESO al municipi (i en algun curs, algun ni-
vell desdoblat). Els centres actuals poden acollir fins a 
46 línies de manera ordinària i fins a 48 puntualment.

D’altra banda el Departament, d’acord amb la taula de 
planificació del municipi de Mataró preveu la creació 
d’un nou centre de secundària de 4 línies i està analit-
zant la reconversió d’alguna escola en secció d’insti-
tut, vista la reducció de les necessitats d’escolarització 
d’infantil i primària degut a l’evolució demogràfica.

Pel que fa els ensenyaments postobligatoris, batxillerat 
i cicles formatius el Departament té previstes actuaci-
ons a l’Institut Alexandre Satorras, Puig i Cadafalch i 
Thos i Codina per potenciar els cicles formatius, a part 
del treball amb els diferents sectors econòmics de la 
zona per créixer en una oferta de cicles formatius duals.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
48/X, sobre l’Escola Xarau, de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 290-00031/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37347 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00031/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 48/X, 
sobre l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 48/X, sobre l’Esco-
la Xarau, de Cerdanyola del Vallès (núm. tram. 290-
00031/10), us informo del següent:

D’acord amb l’article 44 de la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol de 2009 correspon al Departament aprovar la 
programació de l’oferta educativa que té per objec-
te «establir les necessitats d’escolarització que ha de 
satisfer el Servei d’Educació de Catalunya per a ga-
rantir el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-ho 
amb els drets individuals dels alumnes i de les ma-
res, els pares o els tutors (...), la qualitat de l’educa-
ció i una adequada i equilibrada escolarització dels 
alumnes amb necessitats específiques de suport edu-
catiu que propiciï la cohesió social (4.2).» Correspon 
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al Govern determinar els criteris de programació i el 
procediment, que ha d’establir la participació i la con-
sulta dels ens locals, dels sectors educatius i dels titu-
lars dels centres concertats (4.3) (...). El Departament, 
en el marc de la programació educativa, ha de deter-
minar periòdicament l’oferta de llocs escolars tenint 
en compte l’oferta existent de centres públics i centres 
privats concertats. A partir d’aquesta programació, 
correspon al Departament establir nous llocs escolars 
del Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb els 
criteris fixats en aquest article i, en tot cas, tenint en 
compte les disposicions pressupostàries (4.4)»

L’article 159 preveu la participació dels ens locals en 
la «determinació de l’oferta educativa de l’àmbit terri-
torial pels procediments establerts» i a l’article 162 es 
defineix que «els ens locals i l’Administració de la Ge-
neralitat col·laboren, en l’àmbit educatiu, per mitjà de 
la comissió mixta constituïda per representants de les 
entitats municipalistes i del Departament (...) i l’exer-
cici de la corresponsabilitat de cada ajuntament i del 
Departament s’articula en l’àmbit territorial».

Tenint en compte la norma bàsica, el Departament deter-
mina l’oferta de llocs escolars d’acord amb l’oferta exis-
tent sufragada amb fons públics i les necessitats d’esco-
larització per atendre la població infantil prevista, amb 
la participació dels ens locals canalitzada a través de la 
Comissió Mixta a nivell general, i de les Taules Mixtes 
de planificació a nivell municipal, i tenint en compte les 
disposicions pressupostàries, tal i com marca la llei.

El municipi de Cerdanyola ha ofert un total de 24 
grups, inclòs 1 grup de P3 a l’Escola al Xarau.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
49/X, sobre l’ús de dispositius Wi-Fi als cen-
tres educatius
Tram. 290-00032/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37348 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00032/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 49/X, 
sobre l’ús de dispositius Wi-Fi als centres educatius.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 49/X, sobre l’ús 

de dispositius Wi-Fi als centres educatius (núm. tram. 
290-00032/10), us informo del següent:

Prèviament a l’aprovació d’aquesta Resolució, el Depar-
tament d’Ensenyament i el Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació ja havien iniciat un estu-
di sobre els possibles efectes adversos sobre la salut dels 
camps electromagnètics generats pels equips Wi-Fi.

Posteriorment, el Departament d’Ensenyament va 
mantenir una primera reunió amb l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya per tal d’iniciar la tasca encarre-
gada al més aviat possible.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 50/X, 
sobre el trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Tarragona a l’edifici de la Chartreuse
Tram. 290-00033/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37353 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00033/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 50/X, 
sobre el trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarra-
gona a l’edifici de la Chartreuse.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 50/X, sobre el tras-
llat de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona a l’edi-
fici de la Chartreuse (núm. tram. 290-00033/10), us in-
formo del següent: 

L’any 2010 el Departament d’Ensenyament va tramitar 
l’expedient de plurianualitat al Departament d’Econo-
mia i Coneixement i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, aleshores no el va aprovar.

El Departament d’Economia i Coneixement i l’Ajun-
tament de Tarragona van treballar per arribar a un 
acord per tal de finançar la inversió en la rehabilitació 
de l’edifici de la Chartreuse per ubicar l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Tarragona.

En data 20 de setembre de 2013, l’Escola Oficial d’Idi-
omes es va instal·lar a les dependències assignades de 
l’edifici Chartreuse.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 51/X, sobre la modificació dels criteris 
d’atorgament de permisos de lactància i de 
reduccions de jornada per a tenir cura de 
fills menors de sis anys al personal del De-
partament d’Ensenyament
Tram. 290-00034/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37354 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00034/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 51/X, 
sobre la modificació dels criteris d’atorgament de per-
misos de lactància i de reduccions de jornada per a 
tenir cura de fills menors de sis anys al personal del 
Departament d’Ensenyament.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 51/X, sobre la modi-
ficació dels criteris d’atorgament de permisos de lac-
tància i de reduccions de jornada per a tenir cura de 
fills menors de sis anys al personal del Departament 
d’Ensenyament (núm. tram. 290-00034/10), us infor-
mo del següent: 

El Departament d’Ensenyament fa les següents consi-
deracions: 

La reducció de la jornada del professorat interí docent 
nomenat per fer substitucions dels titulars dels llocs 
de treball, afecta directament a la prestació del servei 
educatiu atès que els substituts que són nomenats per 
a realitzar una jornada laboral del 0,86 tenen assig-
nada una jornada ajustada a les activitats de docència 
directa amb alumnes i proporcionalment a les altres 
activitats complementàries que realitzava el professor 
titular.

La possibilitat de reduir un terç aquesta jornada ja re-
duïda (0,86), implicaria un perjudici per a l’alumnat en 
tant que comporta una pèrdua d’hores d’atenció educa-
tiva dels alumnes que correspondria a una jornada del 
28%. A criteri del Departament d’Ensenyament, i en 
benefici del professorat i de l’organització del centre, 
no es fan nomenaments per jornades inferiors al 33% 
de la jornada ordinària.

Es per això que les alternatives únicament poden ser: 
treure el topall mínim del 33% de la jornada en la 
contractació del personal substitut, o bé, que la part 
de jornada no realitzada pel substitut (28%) pugui ser 
assignada a un altre professor del centre, ampliant la 
dedicació actual. Aquesta darrera opció implicaria el 
desenvolupament de l’article 135 de la Llei d’Educació 
de Catalunya sobre la jornada del professorat.

En qualsevol cas, cal tenir en consideració que, des 
del curs 2012-2013, el Departament d’Ensenyament ja 
possibilita que el personal que forma part de la borsa 
de treball docent pugui optar per ser destinat única-
ment a llocs de treball que tinguin assignada una jor-
nada més adequada als seus interessos personals i/o 
familiars, i que els ha de permetre compatibilitzar la 
vida laboral i familiar. En aquest sentit, el personal 
substitut docent pot escollir entre 5 tipus de jornada 
des d’un mínim de 0,33 a un màxim d’1, en sol·licitar 
ser nomenat únicament en una determinada jornada 
de treball o en qualsevol de les possibles.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
53/X, sobre la Secció d’Institut Serra de No-
et, de Berga
Tram. 290-00036/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37355 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00036/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 53/X, 
sobre la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 53/X, sobre la Secció 
d’Institut Serra de Noet, de Berga (núm. tram. 290-
00036/10), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament està treballant amb 
l’Ajuntament de Berga per completar la documentació 
necessària per iniciar els tràmits de cessió del solar.

Pel que fa a l’arranjament de la instal·lació informàtica 
del centre, i concretament, el servidor del despatx del 
director, ja es van realitzar les actuacions oportunes i 
es va resoldre.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament 
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Control del compliment de la Resolució 
57/X, sobre el pressupost de la Casa Reial
Tram. 290-00040/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37193 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00040/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 57/X, 
sobre el pressupost de la Casa Reial.

Comissió Competent

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 57/X, sobre el pres-
supost de la Casa Reial (núm. tram. 290-00040/10), us 
informo del següent:

En data 30 de setembre el Govern de la Generalitat 
ha enviat una carta a la Vicepresidenta del Govern de 
l’Estat traslladant-li el contingut de la Resolució 57/X 
al Govern de l’Estat per al seu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
59/X, sobre la construcció d’un institut es-
cola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 290-00042/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37356 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00042/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 59/X, 
sobre la construcció d’un institut escola a Palau-solità 
i Plegamans.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 59/X, sobre la cons-
trucció d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans 
(núm. tram. 290-00042/10), us informo del següent: 

La situació actual és complexa i obliga a revisar les 
ofertes educatives vigents. Després d’una dècada amb 
un fort creixement demogràfic, degut a l’augment de la 

natalitat i a l’arribada d’immigrants, a partir del 2009 
s’ha iniciat un cicle de decreixement. La crisi econò-
mica ha provocat una caiguda de la natalitat i a aquest 
factor cal sumar-hi el fet que el saldo migratori, fins 
ara positiu, està invertint la seva tendència, i mentre un 
nombre important dels immigrants de la primera dèca-
da del segle xxi torna als seus països d’origen, augmen-
ta l’emigració d’una part de la població autòctona, bàsi-
cament jove i en edat de tenir fills. Aquest nou escenari 
té com a conseqüència el fet que els propers anys dis-
minuiran el nombre de nens i nenes que cal escolarit-
zar i caldrà adaptar l’oferta a aquesta nova realitat. En 
aquest sentit la matrícula viva als centres educatius ca-
talans s’ha reduït dràsticament i ha augmentat el nom-
bre d’alumnes que marxen al llarg del curs quan les fa-
mílies retornen als seus països d’origen.

En el cas de Palau-solità i Plegamans, s’ha passat dels 
181 nens i nenes nascuts al 2005 (iniciaren P3 el curs 
2008/09) als 150 del 2010, amb una tendència a conti-
nuar disminuint. Aquesta realitat va portar al Depar-
tament d’Ensenyament a replantejar-se la necessitat 
de l’Institut Escola de Can Periquet, tenint en compte 
l’oferta del municipi.

En aquest sentit, el curs 2012-13 aquest centre ja no va 
ofertar cap grup de P3, i el curs 2013-14 no ofereix ni 
P3, ni P4.

Quan els alumnes d’aquest centre arribin a 1er d’ESO, 
cosa que succeirà el curs 2017-18, moment en que cal-
dran noves línies d’ESO, Can Periquet es transformarà 
en un centre de secundària per atendre els alumnes de 
12 a 16 anys.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament 

Control del compliment de la Resolució 
72/X, sobre la declaració de caducitat del 
permís d’investigació d’hidrocarburs atorgat 
a Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en 
España
Tram. 290-00053/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37597 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. de resolució: 290-00053/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 72/X, 
sobre la declaració de caducitat del permís d’investiga-
ció d’hidrocarburs atorgat a Teredo Oils Limited Se-
gunda Sucursal en España.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 72/X, sobre la decla-
ració de caducitat del permís d’investigació d’hidro-
carburs atorgat a Teredo Oils Limited Segunda Sucur-
sal en España (núm. tram. 290-00053/10), us informo 
del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a Continuar amb el pro-
cediment d’extinció iniciat pel Departament d’Empresa 
i Ocupació fins a deixar sense efecte el permís d’inves-
tigació d’hidrocarburs ano menat Ripoll, de 51.201,30 
hectàrees de superfície, que afecta les comarques 
del Ripollès i de la Garrotxa, atorgat per l’Acord 
GOV/93/2012, del 2 d’octubre, a la societat mercan-
til Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en España, i 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya el 4 d’octubre de 2012, perquè van incomplir la 
majoria de les condicions de la dita autorització, espe-
cialment les relatives a la presentació del pla de labors 
d’investigació i la constitució de fiança dins el termini 
de sis mesos des de la publicació de l’acord, a la pre-
sentació de la resta d’estudis d’impacte ambiental i el 
programa de restauració i a la constitució de fiança 
per a respondre dels danys mediambientals

El DOGC número 6226 de 4 d’octubre de 2012 va pu-
blicar l’acord GOV/93/2012, de 2 d’octubre, pel qual 
s’atorgava un permís d’investigació d’hidrocarburs 
anomenat Ripoll, de 51.201,30 ha de superfície, a la 
societat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Su-
cursal en España SL.

Aquest permís atorgava a Teredo Oils Limited el dret 
en exclusiva a investigar l’existència d’hidrocarburs 
convencionals en un determinat àmbit territorial com-
près entre les comarques d’Osona, La Garrotxa i el Ri-
pollès.

El dia 14 de maig de 2013, el Govern, mitjançant 
Acord, va declarar l’extinció del permís d’investigació 
d’hidrocarburs anomenat Ripoll, de 51.201,30 ha de 
superfície, atorgat per Acord GOV/93/2012, de 2 d’oc-
tubre, del qual és titular Teredo Oils Limited Segunda 
Sucursal en España SL.

Aquest Acord de Govern s’ha comunicat a totes les 
parts que consten com a interessades a l’expedient i 
s’ha publicat al DOGC del 3 de juliol de 2013 mitjan-
çant la resolució EMO/1425/2013, de 21 de juny.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a informar les adminis-
tracions locals, les entitats i organitzacions de la soci-
etat civil i les forces polítiques de les comarques afec-
tades sobre els aspectes següents: en primer lloc, els 
motius pels quals va concedir aquesta autorització i 
posteriorment va reduir la fiança i, en segon lloc, les 
conclusions de l’informe que ha de redactar el grup de 
treball sobre l’extracció d’hidrocarburs per fractura hi-
dràulica, creat pel Govern amb la finalitat de valorar 
l’estat de coneixement sobre les oportunitats i els riscos 
associats a l’explotació d’aquesta font d’hidrocarburs 

no convencionals, determinar les accions necessàries 
per a garantir que la Generalitat sigui l’autoritat que 
adopta les decisions públiques en aquesta matèria i for-
mular recomanacions sobre la posició que cal adoptar.

Respecte a la primera demanda, s’ha informat de la 
tramitació a totes les administracions, entitats i perso-
nes que han mostrat interès.

Per Acord de Govern de 12 de febrer de 2013 es va 
crear un grup de treball per fixar una posició sobre 
la investigació i l’extracció d’hidrocarburs per fractura 
hidràulica. Aquest grup de treball s’ha reunit en diver-
ses ocasions i ha generat un document final.

El 10 de setembre de 2013 el Govern va rebre l’Infor-
me del grup de treball sobre l’extracció d’hidrocarburs 
per fractura hidràulica, document que ha de proporci-
onar a l’Executiu tota la informació necessària i con-
tribuir a establir un criteri homogeni a l’hora de pren-
dre decisions sobre aquesta tècnica

En aquest sentit, el 17 de setembre de 2013, es va com-
parèixer davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de 
Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convenci-
onals per mitjà de Fracturació Hidràulica del Parla-
ment de Catalunya, per presentar l’Informe del grup 
de treball sobre l’extracció d’hidrocarburs per fractura 
hidràulica i les conclusions.

Barcelona, 2 d’octubre 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
73/X, sobre la promoció dels albergs de jo-
ventut
Tram. 290-00054/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36456 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. de resolució: 290-00054/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 73/X, 
sobre la promoció dels albergs de joventut.

En compliment d’allò que estableix la resolució 73X 
del Parlament de Catalunya sobre la promoció dels al-
bergs de joventut, durant el Saló Internacional de Tu-
risme de Catalunya del passat mes d’abril, la xarxa 
d’albergs de Catalunya ha participat dins l’estand de 
l’agència catalana de Turisme, comercialitzant la seva 
oferta d’albergs.

Així mateix el passat mes de juny, es va organitzar el 
workshop «buy Catalunya natura, interior i Pirineus, 
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una de les accions promocionals de turismes més im-
portants de l’any on la Xarxa d’Albergs de Catalunya 
hi va participar activament.

Barcelona, 29 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
75/X, sobre el millorament dels trams de 
carretera amb més sinistralitat segons l’es-
tudi EuroRAP
Tram. 290-00056/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37504 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00056/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 75/X, 
sobre el millorament dels trams de carretera amb més 
sinistralitat segons l’estudi EuroRAP.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 75/X, sobre el millo-
rament dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP (núm. tram. 290-00056/10), 
us informo del següent:

S’ha fet un seguiment dels trams amb més risc d’acci-
dentalitat a Catalunya segons l’estudi Eurorap fet l’any 
2012 i en el qual es comprova l’existència de 7 trams 
que corresponen a les carreteres de titularitat de la Ge-
neralitat.

En aquests trams durant l’any 2012 i durant aquest any 
s’han fet o es faran inspeccions de seguretat viària per 
tal d’analitzar les causes de l’accidentalitat i trobar-ne 
possibles solucions de millora, que es programaran 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 78/X, 
sobre la carretera C-32 al pas pel Masnou
Tram. 290-00059/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37505 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00059/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 78/X, 
sobre la carretera C-32 al pas pel Masnou.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 78/X, sobre la 
carretera C-32 al pas pel Masnou (núm. tram. 290-
00059/10), us informo del següent:

La implantació de les mesures de correcció acústica 
està prevista properament dins del marc de les conver-
ses entre la societat concessionària i l’administració.

Actualment, s’estan finalitzant els estudis acústics pre-
vis amb relació a la mesura per part de la societat con-
cessionària.

Pel que fa a les plantacions de vegetació, es preveu que 
s’executin a finals d’any, atès que la societat concessio-
nària ja ha adjudicat l’actuació.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 80/X, 
sobre el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès
Tram. 290-00061/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37506 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00061/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 80/X, 
sobre el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 80/X, sobre el 
Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès (núm. tram. 290-
00061/10), us informo del següent:
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Aquest Departament ha instat el Ministeri de Foment 
en les diferents reunions i contactes que s’han mantin-
gut pel seguiment del compliment del Pla de Rodalies 
i de les actuacions viàries compromeses pel Ministeri 
de Foment, a la consideració de la línia orbital per al 
trànsit de viatgers i l’impuls prioritari de les actuaci-
ons corresponents als nous trams del Vallès Oriental i 
Occidental, i, d’altra banda, a portar a terme l’execució 
de les obres pendents per a la finalització del tram del 
quart cinturó al terme de Viladecavalls.

A més, en el cas de la línia orbital ferroviària, aquesta 
actuació ha estat incorporada dintre del programa de 
la xarxa estatal del nou Pla Director d’Infraestructures 
del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana 
de Barcelona 2011-2020.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
81/X, sobre la sinistralitat de la carretera 
C-58 a Vacarisses
Tram. 290-00062/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37507 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A lA MesA de lA CoMissió de TerriTori i 
sosTenibiliTAT

Núm. de resolució: 290-00062/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 81/X, 
sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment als punts a, b i d de la Resolució 
81/X, sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Va-
carisses (núm. tram. 290-00062/10), us informo del 
següent: 

Per tal de reduir-ne l’índex de sinistralitat, des d’aquest 
Departament s’ha impulsat la redacció de dos projec-
tes constructius de millora de la seguretat viària de la 
carretera C-58 al seu pas per Vacarisses 

Aquests projectes anomenats Millora de la seguretat 
viària. Millora de les característiques superficials del 
ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera C-58 
pk 25,360 al pk 30,635. Tram: Viladecavalls - Vacaris-
ses i Millora de la seguretat viària. Millora de les ca-
racterístiques superficials del ferm i reestudi de la sec-
ció transversal. Carretera C-58 pk 30,365 al pk 37,790. 
Tram: Vacarisses - Castellbell i el Vilar es preveu que 
estiguin redactats durant l’any vinent per tal de poder 

procedir posteriorment a l’execució de les obres cor-
responents.

D’altra banda, aquest Departament ha elaborat recent-
ment el Pla global de millora de mobilitat al Bages. Un 
dels eixos del Pla, pel que fa a la mobilitat per carrete-
ra, és incentivar l’ús de l’autopista C-16, tot incidint en 
dos aspectes: la infraestructura i el model gestió.

Així, el Pla inclou l’execució d’obres per a millorar les 
connexions de l’autopista amb la capital del Bages i 
l’aplicació d’una nova política tarifària, més atracti-
va per a l’usuari i vinculada a la gestió de la mobili-
tat de la pròpia autopista i de la carretera C-58/C-55. 
En aquest sentit, aquest Departament ja ha començat 
a treballar per a concretar les actuacions necessàries, 
conjuntament amb la concessionària Autema.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 82/X, 
sobre la programació de les obres d’ampliació 
de les carreteres C-58 i C-16 entre les carrete-
res B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa
Tram. 290-00063/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37508 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00063/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 82/X, 
sobre la programació de les obres d’ampliació de les 
carreteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cer-
danyola i B-40 a Terrassa.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 82/X, sobre la programació 
de les obres d’ampliació de les carreteres C-58 i C-16 en-
tre les carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa 
(núm. tram. 290-00063/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat, mitjançant aquest Depar-
tament, ha enllestit la redacció dels projectes cons-
tructius de l’ampliació de les autopistes C-58 i C-16 
entre Badia del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Terras-
sa. Quan les disponibilitats pressupostàries ho perme-
tin es podria programar l’execució de les obres.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat



14 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 165

4.50.01. INFORMACIó 82

Control del compliment de la Resolució 
83/X, sobre les actuacions per a garantir la 
seguretat viària en l’accés des de la carrete-
ra C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 290-00064/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37509 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00064/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 83/X, sobre 
les actuacions per a garantir la seguretat viària en l’accés 
des de la carretera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 83/X, sobre les actu-
acions per a garantir la seguretat viària en l’accés des 
de la carretera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins (núm. 
tram. 290-00064/10), us informo del següent:

D’acord amb la resolució s’estan estudiant diferents 
solucions per a la millora de l’accés a l’escola Alba des 
de la carretera C-12, entre les quals s’ha analitzat la 
formació d’un pas inferior a la carretera C-12, amb els 
vials de connexió corresponents. Aquestes solucions 
podran ser implementades pel Departament compe-
tent quan s’hagi definit l’espai d’aparcament i la zona 
de desencotxament prevista en aquesta resolució.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
84/X, sobre l’encàrrec d’estudis per a deter-
minar el cabal necessari per al reg de la zo-
na regable del Ter, aigües avall del Pasteral
Tram. 290-00065/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37510 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00065/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 84/X, 
sobre l’encàrrec d’estudis per a determinar el cabal ne-
cessari per al reg de la zona regable del Ter, aigües 
avall del Pasteral.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 84/X, sobre l’encàr-
rec d’estudis per a determinar el cabal necessari per al 
reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral 
(núm. tram. 290-00065/10), us informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) actualment 
compleix amb la Llei del 1959, que determina l’obliga-
ció de respectar un cabal mínim de 3 m3/s al seu pas 
per Girona.

Així mateix, l’ACA, a través del seu Pla de Gestió 
del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (Decret 
188/2010, de 23 de novembre) ja ha estudiat i disposa 
de les dades que permeten avaluar les demandes d’ai-
gua per a reg agrícola al Baix Ter.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
85/X, sobre la construcció d’una via de con-
nexió entre Igualada i la ronda Sud d’aques-
ta ciutat
Tram. 290-00066/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37511 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00066/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 85/X, 
sobre la construcció d’una via de connexió entre Igua-
lada i la ronda Sud d’aquesta ciutat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 85/X, sobre la cons-
trucció d’una via de connexió entre Igualada i la ronda 
Sud d’aquesta ciutat (núm. tram. 290-00066/10), us in-
formo del següent:

Actualment està en redacció el projecte constructiu de 
la Ronda Sud d’Igualada, des de la C-37 (pk 62,970) 
fins l’A-2 (pk 549,800). Tram: Santa Margarida de 
Montbui (Sant Maure) - Jorba. Dins d’aquest projec-
te es considera una connexió amb la viabilitat urbana 
d’Igualada.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
87/X, sobre les obres de millorament de la 
seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 
entre Salt i Amer
Tram. 290-00068/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37512 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00068/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 87/X, 
sobre les obres de millorament de la seguretat viària a 
les carreteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 87/X, sobre les 
obres de millorament de la seguretat viària a les carre-
teres C-141 i C-63 entre Salt i Amer (núm. tram. 290-
00068/10), us informo del següent:

Amb motiu de la resolució del Parlament s’ha pintat 
una línia rugosa a l’eix de tots els trams interurbans de 
la carretera N-141 entre Salt i Anglès on havia una lí-
nia contínua. Aquesta mesura té com objectiu distingir 
clarament la separació de carrils, especialment en epi-
sodis de pluja. A més s’han netejat els captafars i s’ha 
millorat i reforçat la senyalització vertical (panells di-
reccionals, limitacions de velocitat, senyalització de 
passos de vianants, etc.).

A més de l’anterior, s’ha iniciat la redacció d’un pro-
jecte de millora de la seguretat viària de l’N-141e. 
El cost previst és d’1,5 M€ i es preveu que les obres 
d’aquesta actuació es puguin licitar a finals d’any.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
88/X, sobre la redacció d’un programa únic 
de gestió de residus de Catalunya
Tram. 290-00069/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37513 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00069/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 88/X, 
sobre la redacció d’un programa únic de gestió de re-
sidus de Catalunya.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 88/X, sobre la redac-
ció d’un programa únic de gestió de residus de Cata-
lunya (núm. tram. 290-00069/10), us informo del se-
güent:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) treballa ac-
tualment en la redacció d’un pla general de gestió de 
residus i recursos, amb un abast temporal fins a 2020, 
que té entre els seus reptes la integració coherent de la 
planificació de gestió en un sol instrument, l’adaptació 
al context econòmic, social, tecnològic i legal, l’im-
puls de la prevenció en tots els àmbits, la incorporació 
d’una perspectiva basada en l’obtenció de recursos, i 
l’aprofitament òptim de les infraestructures disponi-
bles. Aquesta planificació s’emmarcarà en el compli-
ment dels objectius establerts a nivell europeu i de vo-
luntat de lideratge en la millora d’aquestes fites i del 
model de gestió existent.

Tal com s’estableix a la normativa, paral·lelament als 
treballs d’elaboració ha estat iniciat el tràmit previst 
en la normativa d’avaluació ambiental de plans i pro-
grames.

L’ARC, d’acord les polítiques establertes a la normati-
va, té entre les seves bases d’actuació la col·laboració i 
el suport als ens locals amb relació a la gestió de resi-
dus. La prevenció, com a primera de les opcions jeràr-
quiques en el model de gestió, és un dels aspectes que 
es reflecteix de forma rellevant tant en la gestió diària 
com en la planificació existent, i seguirà tenint un im-
puls especials en la nova etapa de planificació.

Pel que fa a l’elaboració i promoció de plans locals de 
prevenció de residus, l’ARC entre d’altres actuacions,ha 
posat a disposició dels ens locals eines com la Guia per 
l’elaboració de plans locals de prevenció, la qual facilita 
la planificació a curt, mitjà i llarg termini de fins a 23 
propostes d’actuacions de prevenció, així com la con-
sulta d’exemples concrets, i dels instruments i recursos 
necessaris per la seva implantació. Alhora, l’ARC tam-
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bé està ultimant la Calculadora de la Prevenció, eina 
que facilita i homogeneïtza els mètodes de càlcul dels 
objectius i potencials de prevenció de les diferents actu-
acions per fluxos de residus.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
89/X, sobre l’execució de les obres a l’es-
tació depuradora d’aigües residuals de l’Alt 
Maresme Nord, a Pineda de Mar, per a l’aï-
llament acústic dels motors
Tram. 290-00070/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37514 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00070/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 89/X, 
sobre l’execució de les obres a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de l’Alt Maresme Nord, a Pineda de 
Mar, per a l’aïllament acústic dels motors.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 89/X, sobre l’execu-
ció de les obres a l’estació depuradora d’aigües resi-
duals de l’Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar, per 
a l’aïllament acústic dels motors (núm. tram. 290-
00070/10), us informo del següent:

L’episodi de sorolls ha estat resolt i així ho ha com-
provat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a través 
d’una entitat de prevenció de la contaminació acústica 
autoritzada. El resultat de l’esmentada avaluació cons-
tata el compliment de les instal·lacions en el pretracta-
ment del sistema de sanejament, amb els nivells adme-
sos per la normativa vigent.

Per tant, l’ACA no considera justificat realitzar actua-
cions complementàries, a les instal·lacions que tinguin 
per a objectiu millorar els sorolls de la planta, especi-
alment si no han estat previstes pel Departament, i per 
tant, no han estat pressupostades.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
90/X, sobre els ajuts per al pagament de les 
quotes dels préstecs per a l’adquisició d’ha-
bitatges protegits
Tram. 290-00071/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37515 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00071/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 90/X, 
sobre els ajuts per al pagament de les quotes dels prés-
tecs per a l’adquisició d’habitatges protegits.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 90/X, sobre els 
ajuts per al pagament de les quotes dels préstecs per 
a l’adquisició d’habitatges protegits (núm. tram. 290-
00071/10), us informo del següent:

Per tal d’aclarir la interpretació del Ministeri de Fo-
ment en referència a l’article 35 del el RDL 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i el foment de la competitivitat el De-
partament de Territori i Sostenibilitat ha requerit al 
Ministeri de Foment que reconegui les resolucions 
dictades per la Generalitat de Catalunya que atorguen 
el dret als adquirents d’habitatges protegits a la reno-
vació o ampliació de les subsidiacions de les quotes 
dels préstecs convinguts per la compra d’habitatges de 
protecció oficial, com a pas previ a l’inici d’un recurs 
contenciós administratiu.

Pel que fa a que la Generalitat de Catalunya assumei-
xi l’abonament de les subsidiacions reconegudes i sus-
peses pel Ministeri de Foment, mentre no s’aclareixi 
la interpretació que realitza el Ministeri de Foment de 
l’article 35 del Reial decret legislatiu 20/2012, cal dir 
que no es pot assumir, atès que la prioritat en políti-
ques d’habitatges és donar suport a aquelles famílies 
en risc d’exclusió social residencial.

Tanmateix, preveient aquesta problemàtica, la Gene-
ralitat de Catalunya ha modificat les bases per facilitar 
l’accés a les prestacions d’especial urgència (Resolu-
ció TES/2932/2012, del 21 de desembre). Totes aque-
lles persones o famílies que disposen d’un habitatge 
de protecció oficial i no puguin assumir les quotes hi-
potecàries de compra actualment ja s’hi poden acollir.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
91/X, sobre el transport aeri entre Barcelona 
i Menorca
Tram. 290-00072/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37516 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00072/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 91/X, 
sobre el transport aeri entre Barcelona i Menorca.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 91/X, sobre el trans-
port aeri entre Barcelona i Menorca (núm. tram. 290-
00072/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat, a través del Comitè de 
Desenvolupament de Rutes, constituït per la Generali-
tat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i Aena impulsa el desenvo-
lupament de nous enllaços aeris a l’aeroport de Bar-
celona. Entre altres, el Govern ha estat parlant, no no-
més amb el Ministeri de Foment, sinó també amb les 
companyies aèries, per aconseguir més freqüències a 
l’aeroport de Barcelona amb diferents destinacions in-
ternacionals i també nacionals.

Tot i que encara no s’ha garantit la freqüència de 4 
vols d’anada i tornada durant tot l’any, s’està negociant 
per ampliar les freqüències des de Barcelona a les Illes 
Balears ja que són entrada i sortida tant de turisme 
com de residents amb interessos a viatjar a Barcelona 
fora de la temporada d’estiu.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 97/X, 
sobre la concessió de préstecs a les sales i 
les empreses d’exhibició cinematogràfica
Tram. 290-00077/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36990 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00077/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 97/X, 
sobre la concessió de préstecs a les sales i les empreses 
d’exhibició cinematogràfica.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 97/X, sobre la con-
cessió de préstecs a les sales i les empreses d’exhibició 
cinematogràfica (núm. tram. 290-00077/10), us infor-
mo del següent:

El proppassat 1 d’agost l’Institut Català de les Empre-
ses Culturals i l’Institut Català de Finances van signar 
un conveni per al finançament d’empreses i entitats 
dels àmbits culturals per import de 20 milions d’euros.

Aquest conveni pretén facilitar el finançament de pro-
jectes relacionats amb la producció, distribució, comer-
cialització, difusió i exhibició o projecció de béns o ser-
veis culturals i també, i entre altres objectius té el de 
millorar les condicions dels préstecs per a la digitalit-
zació de sales i empreses d’exhibició cinematogràfica

Barcelona, 27 de setembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 
98/X, sobre l’aplicació del tipus reduït de 
l’impost sobre el valor afegit a les activitats 
culturals
Tram. 290-00078/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36991 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00078/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 98/X, 
sobre l’aplicació del tipus reduït de l’impost sobre el 
valor afegit a les activitats culturals.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 98/X, sobre l’aplica-
ció del tipus reduït de l’impost sobre el valor afegit a 
les activitats culturals (núm. tram. 290-00078/10), us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat manté una posició pública 
inequívoca de rebuig de la decisió del Govern de l’Es-
tat d’aplicar el tipus general de l’impost sobre el valor 
afegit a les activitats culturals.

En aquest sentit, el conseller de Cultura, per una ban-
da, va mantenir, el mes de juliol de 2012, reunions 
amb el sector cultural per tal de valorar les possibles 
implicacions i tractar sobre les mesures que es podri-
en prendre per tal de pal·liar els efectes de l’augment 
de l’IVA previst en el Reial decret llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressu-
postària i de foment de la competitivitat. Per altra ban-
da, també va adreçar una carta al Ministre d’Hisenda 
i Administracions Públiques, en què sol·licitava la re-
consideració d’aquest augment.

Així mateix, en aquests moments el Departament de 
Cultura està treballant en la línia d’analitzar com afec-
ta l’augment de l’IVA al consum cultural català, estu-
diar mesures que puguin minimitzar el seu impacte, 
assessorant el sector i cercant la forma de trobar nous 
públics per compensar aquest augment. En aquest sen-
tit, el Departament està treballant en diverses accions 
amb l’objectiu de mantenir i incrementar els públics 
per a la cultura, entre les quals cal destacar una cam-
panya que vol afavorir l’accés a espectacles de teatre, 
circ, dansa i concerts, adreçada a joves entre 18 i 25 
anys, que serà anunciada properament; els Plans inte-
grals de circ, dansa i familiar per potenciar els públics 
a aquests tres sectors escènics.

Finalment, a més de les accions esmentades que es 
deriven més directament d’aquest pla de xoc, les ac-
tuacions i gestions que es prenen diàriament des del 
Departament de Cultura tenen com a objectiu afron-
tar l’impacte de la crisi econòmica sobre el sector 
cultural.

Barcelona, 27 de setembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 
106/X, sobre la potenciació dels estudis 
d’enginyeria agronòmica a la Universitat de 
Lleida
Tram. 290-00086/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36962 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Núm. de resolució: 290-00086/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 106/X, 
sobre la potenciació dels estudis d’enginyeria agronò-
mica a la Universitat de Lleida.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 106/X, sobre la 
potenciació dels estudis d’enginyeria agronòmica a la 
Universitat de Lleida (núm. tram. 290-00086/10), us 
informo del següent:

La Universitat de Lleida (UdL), i la seva Escola d’En-
ginyeria Agrària, ha estat i és el principal campus 
agroalimentari i forestal de Catalunya. El seu creixe-
ment i potenciació ha estat permanent i ha esdevingut 
un dels trets diferencials i d’especialització d’aquesta 
universitat, contribuint a assolir un sistema universita-
ri català de qualitat, internacionalitzat i competitiu en 
un entorn global.

En l’actualitat s’hi desenvolupa, en el marc de la pro-
gramació universitària de Catalunya dissenyada pel 
Govern, una oferta significativa i consistent d’estudis 
oficials dels tres cicles universitaris, una recerca de 
qualitat i contrastada a partir d’una massa crítica com-
petitiva i una transferència de tecnologia i de conei-
xement consolidada en un parc científic especialitzat 
en aquests àmbits. Les tres missions de la Universitat 
es desenvolupen en els principals àmbits agrícoles de 
producció vegetal, forestal i ramader, en l’àmbit agro-
alimentari i biotecnològic, entre altres.

La seva oferta d’estudis oficials, tota ella adaptada a 
l’EEES, es concreta en cinc graus, alguns d’ells es-
pecífics d’aquesta Universitat com són el d’enginye-
ria forestal i el de ciència i salut animal, una dotzena 
de màsters universitaris, alguns d’ells també especí-
fics d’aquesta universitat com és el cas dels d’enginye-
ria agronòmica i enginyeria de forest que són els que 
confereixen les atribucions professionals als enginyers 
d’aquestes disciplines. Disposa també de dos progra-
mes de doctorat en els àmbits agroalimentari i forestal 
que aglutinen el potencial investigador del centre i de-
partaments. Tota aquesta oferta és la més diversificada 
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i nombrosa del sistema universitari català en aquests 
àmbits disciplinars específics.

Pel que fa a la recerca i la transferència tecnològica en 
aquests àmbits disciplinars, aquesta es basteix més en-
llà de la pròpia estructura de la Universitat, i abraça di-
verses institucions amb participació de la UdL singu-
lars al país en aquests àmbits com són el Parc científic 
i tecnològic agroalimentari, la Fundació Centre UdL-
IRTA, i el Centre tecnològic forestal de Catalunya.

El sistema universitari de Catalunya disposa d’altres 
universitats i campus que també ofereixen estudis i 
produeixen R+D+i en els àmbits agroalimentaris. En 
un entorn de competitivitat global i internacional, el 
Govern també aposta per col·laboracions estables entre 
aquestes universitats per fer-les més competitives i po-
tents a nivell del sistema universitari de Catalunya. En 
cap moment, aquesta col·laboració interuniversitària 
s’ha d’entendre com un debilitament del potencial del 
campus agroalimentari i forestal de la UdL.

Barcelona, 27 de setembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
107/X, sobre la implantació i l’emplaçament 
dels estudis de veterinària a la Universitat de 
Lleida
Tram. 290-00087/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36963 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Núm. de resolució: 290-00087/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 107/X, 
sobre la implantació i l’emplaçament dels estudis de 
veterinària a la Universitat de Lleida.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 107/X, sobre la im-
plantació i l’emplaçament dels estudis de veterinària a 
la Universitat de Lleida (núm. tram. 290-00087/10), us 
informo del següent:

Pel que fa al compliment del punt a) de la Resolució, 
hi ha un primer pas que consisteix a establir un currí-
culum mixt entre el Grau en Ciència i Salut Animal 
de la Universitat de Lleida (G-CSA-UdL) i el Grau de 
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(G-VET-UAB) de manera que, en acabar els estudis, 

es poguessin obtenir les dues titulacions. Des de se-
tembre de 2012 (cursos 2012-13 i 2013-14) un grup de 
30 estudiants de CSA-UDL accedeixen a aquest doble 
itinerari prosseguint amb el grau Vet-UAB i s’han anat 
establint els diferents instruments docents i acadèmics 
per a fer-ho possible. Està previst que la primera pro-
moció d’aquests estudiants pugui acabar els seus estu-
dis (CSA-UdL) i (VET-UAB) el curs 2014-15.

En relació amb la implantació de la doble titulació, 
s’està treballant per trobar camins que permetin avan-
çar cap aquest objectiu. Està prevista properament una 
reunió de treball entre les dues universitats i el Go-
vern, per analitzar les diferents opcions de donar con-
tinuïtat als estudiants de veterinària.

Quant al punt b), cal assenyalar que, en el marc del pro-
cés de definició de la programació universitària de Ca-
talunya, s’està analitzant l’encaix entre l’oferta de pla-
ces en els diferents estudis i la demanda d’aquests, tant 
en termes de la demanda dels estudiants com de les 
necessitats socioeconòmiques. En aquest sentit, s’es-
tà analitzant un conjunt ampli de titulacions entre les 
quals s’hi inclourà els estudis de veterinària. Està pre-
vist completar aquest diagnòstic i les propostes d’actua-
ció associades durant aquest proper curs 2013-14.

Tal i com preveu la mateixa resolució, s’analitzaran 
també mecanismes de suport i incentivació d’activi-
tats acadèmiques (tant de docència com de recerca) 
entre els centres i grups especialitzats en temàtiques 
de l’àmbit de veterinària.

Barcelona, 27 de setembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
148/X, sobre les obres de l’Escola Antoni 
Gaudí de Sant Boi de Llobregat
Tram. 290-00127/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37349 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió 

Núm. de resolució: 290-00127/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 148/X, 
sobre les obres de l’Escola Antoni Gaudí de Sant Boi 
de Llobregat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 148/X, sobre les 
obres de l’Escola Antoni Gaudí de Sant Boi de Llo-
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bregat (núm. tram. 290-00127/10), us informo del se-
güent:

Les obres de l’Escola Antoni Gaudí de Sant Boi de 
Llobregat es varen adjudicar a Alten Obras y Servici-
ons, S.A. Aquesta empresa va cedir el contracte a José 
Antonio Romero Polo, S.A.

L’escola va iniciar el seu funcionament el dia 12 de se-
tembre de 2013.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
217/X, sobre el manteniment de l’oferta de 
places de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant 
Pere de Vilamajor
Tram. 290-00181/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37350 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió 

Núm. de resolució: 290-00181/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 217/X, 
sobre el manteniment de l’oferta de places de P3 a 
l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 217/X, sobre el man-
teniment de l’oferta de places de P3 a l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor (núm. tram. 290-
00181/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament, a l’hora d’establir 
l’oferta inicial en un municipi ha de garantir «el dret 
a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els drets 
individuals dels alumnes i de les mares, els pares o els 
tutors (...), la qualitat de l’educació i una adequada i 
equilibrada escolarització dels alumnes amb necessi-
tats específiques de suport educatiu que propiciï la co-
hesió social», tal com s’especifica en l’article 44 de la 
LEC.

La situació actual és complexa i obliga a revisar les 
ofertes educatives vigents. Després d’una dècada amb 
un fort creixement demogràfic, degut a l’augment de la 
natalitat i a l’arribada d’immigrants, a partir de l’any 
2009 s’ha iniciat un cicle de decreixement, que ha 
comportat una caiguda de la natalitat i a aquest factor 
cal sumar-hi el fet que el saldo migratori, fins ara po-
sitiu, està invertint la seva tendència, i mentre un nom-
bre important dels immigrants de la primera dècada 

del segle xxi torna als seus països d’origen, augmenta 
l’emigració d’una part de la població autòctona, bàsi-
cament jove i en edat de tenir fills. Aquest nou esce-
nari té com a conseqüència el fet que els propers anys 
disminuiran el nombre de nens i nenes que cal escola-
ritzar i caldrà adaptar l’oferta a aquesta nova realitat.

L’Escola Vilamagore, al municipi de Sant Pere de Vi-
lamajor, és un dels centres afectats pel procés de trans-
formació a causa de l’evolució demogràfica del muni-
cipi. Per això, el curs 13/14, no obren P3, iniciant un 
tancament progressiu del centre, per transformar l’es-
cola en un institut, acordat pels alcaldes de San Pere i 
Sant Antoni de Vilamajor.

Pel que fa a l’expressió tancament progressiu, ens refe-
rim que, per necessitats d’escolarització, no es reque-
reix el grup de P3, els altres grups continuen i successi-
vament es van tancant els grups any a any, revisant-ho 
anualment, de tal manera que els alumnes actuals fi-
nalitzaran els seus estudis a la mateixa escola.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 243/X, 
sobre la construcció de la primera fase de 
l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès
Tram. 290-00206/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37351 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió 

Núm. de resolució: 290-00206/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 243/X, 
sobre la construcció de la primera fase de l’Escola 
Marta Mata, de Barberà del Vallès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 243/X, sobre la cons-
trucció de la primera fase de l’Escola Marta Mata, de 
Barberà del Vallès (núm. tram. 290-00206/10), us in-
formo del següent:

L’execució de les obres de nova construcció escolar 
(1L+3 aules) a l’Escola Marta Mata de Barberà del Va-
llès (Vallès Occidental) s’ha licitat l’1 d’agost de 2013. 
La data de presentació d’ofertes és el 18 de setembre.

Un cop realitzada l’obertura de les ofertes tècniques i 
econòmiques, que es preveu per al 15 d’octubre, s’ad-
judicarà l’obra.
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Per tant, l’inici d’aquesta actuació es preveu abans 
d’acabar aquest any 2013.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
246/X, sobre el centre de recursos pedagò-
gics i l’equip d’assessorament psicopedagò-
gic de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 290-00209/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37024 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió 

Núm. de resolució: 290-00209/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 246/X, 
sobre el centre de recursos pedagògics i l’equip d’as-
sessorament psicopedagògic de l’Escola Joan Salame-
ro, de Gavà.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 246/X, sobre el cen-
tre de recursos pedagògics i l’equip d’assessorament 
psicopedagògic de l’Escola Joan Salamero, de Gavà 
(núm. tram. 290-00209/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst adequar els 
espais a l’Escola Joan Salamero, de Gavà, quan les 
disponibilitats pressupostàries del Govern de la Gene-
ralitat ho permetin, si bé no es descarta buscar una 
ubicació alternativa, si escau.

El Departament d’Ensenyament manté oberta l’Escola 
Joan Salamero del municipi de Gavà.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
255/X, sobre la construcció de l’institut de 
Calldetenes
Tram. 290-00218/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37025 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió 

Núm. de resolució: 290-00218/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 255/X, 
sobre la construcció de l’institut de Calldetenes.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 255/X, sobre la cons-
trucció de l’institut de Calldetenes (núm. tram. 290-
00218/10), us informo del següent:

Totes les certificacions presentades al Departament 
d’Ensenyament estan pagades (el darrer pagament és 
d’abril de 2013), amb excepció de 293.136,67 euros 
que estan en tràmit al Departament d’Economia i Co-
neixement des del 6 d’agost, atès que és la darrera cer-
tificació presentada.

Consegüentment, el trasllat al nou edifici es farà 
aquest curs 13/14.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 10/X, 
sobre les polítiques d’inclusió social i d’era-
dicació de la pobresa
Tram. 390-00010/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 37360 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de moció: 390-00010/10

Sobre: Control compliment de la Moció 10/X, sobre les 
polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 10/X, sobre les polítiques d’inclusió 
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social i d’eradicació de la pobresa (núm. de tram. 390-
00010/10), us informo que el Departament d’Empresa i 
Ocupació ha adreçat un escrit a ENDESA, a ASEME i 
al Ministeri de Industria, Energía y Turismo instant a la 
presa de les mesures adients en aquest àmbit.

Pel que fa la Renda Mínima d’inserció, tal i com ja 
s’ha anunciat, el Govern té previst presentar al més 
aviat possible, un avantprojecte de llei de reforma de la 
renda mínima d’inserció.

Adjunt us trametem (annex 1) l’informe elaborat per la 
comissió interdepartamental de la renda mínima d’in-
serció on s’especifica els perfils sociodemogràfics dels 
perceptors.

Pel que fa als fons d’excedents alimentaris, aquest Par-
lament va aprovar durant el passat debat de política 
general i a instància dels grups parlamentaris de Con-
vergència i Unió i el Grup parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, una proposta de resolució que 
insta el govern a dur a terme les actuacions necessàries 
davant les instàncies estatals i europees perquè Cata-
lunya disposi d’un programa operatiu propi, ateses les 
competències en aquesta matèria del Govern de la Ge-
neralitat, i a donar un paper més actiu al Govern de Ca-
talunya en la configuració i en l’execució del fons.

Quant al punt g) tal i com ja s’ha posat de manifest en 
diverses ocasions, és voluntat d’aquest Govern incloure 
la distribució d’aliments a la cartera de serveis socials 
tan aviat com es pugui impulsar la seva modificació.

Amb relació a les beques menjador, el Departament 
d’Ensenyament va anunciar el passat 5 de setembre 
l’increment de la dotació destinada a aquesta partida, 
la homogeneïtzació del càlcul de renda familiar així 
com l’aplicació d’un protocol de detecció de necessi-
tats entre els alumnes.

En relació amb el suport als ens locals, les ajudes d’ur-
gència social, per atendre les despeses bàsiques de la 
llar i d’aliments, aquest departament ha fet un esforç 
en dotar suficientment de pressupost aquesta partida 
(malgrat que els ajuts d’urgència social, son competèn-
cia dels ens locals) i a més, en la sessió de govern de 
16 de juliol es van aprovar transferències de crèdit al 
Departament de Benestar Social i Família provinents 
del fons de contingència per a aquells ajuntaments que 
no poden fer front a la part que els correspon.

Pel que fa a les partides destinades a la lluita contra la 
pobresa i les que incideixen de manera directa en la 
infància, s’han mantingut.

Barcelona, 2 d’octubre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 11/X, 
sobre els efectes de la sentència del Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea relativa 
als desnonaments per execució hipotecària
Tram. 390-00011/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 36321 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. Moció: 390-00011/10

Sobre: Control compliment de la Moció 11/X, sobre 
els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea relativa als desnonaments per execució 
hipotecària

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 11/X, sobre els efectes de la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
relativa als desnonaments per execució hipotecària 
(núm. de tram. 390-00011/10), us informo del següent:

La part dispositiva de la Moció estableix uns apartats, 
sobre els quals emetem informe tot seguit:

Apartat 1a

L’Agència Catalana del Consum està duent a terme 
una campanya de control dels serveis financers per 
analitzar, entre altres qüestions, la possible presència 
de clàusules abusives als contractes de préstec.

Són objecte de control 22 entitats financeres. L’ordre 
de servei de 18 de febrer de 2013 de la campanya de 
serveis financers abasta tant les entitats que tenen ofi-
cina física en l’àmbit territorial de Catalunya com les 
que presten serveis a través d’Internet.

L’objectiu de la campanya és evitar contractes conflic-
tius que puguin desembocar en una execució hipote-
cària, ja que, quan arriba l’execució judicial, l’Agència 
Catalana del Consum no té cap competència per impe-
dir-ho ni per actuar.

Apartat 1b

Ja s’estan exercint les competències de l’Agència Cata-
lana del Consum pel que fa a la protecció dels consu-
midors en els aspectes contractuals, i també es faran 
les campanyes necessàries i es durà a terme el control 
dels mercats financers corresponents per aconseguir 
una contractació transparent i ajustada a la normativa 
i evitar la desinformació sobre les clàusules abusives i 
altres aspectes que puguin suscitar l’engany del consu-
midor contractant.
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En aquest sentit, l’Agència Catalana del Consum ja ha 
impulsat una modificació del Codi de consum per mi-
llorar la informació i el procediment de contractació 
de préstecs hipotecaris, modificació, aprovada pel Go-
vern i que, en aquests moments, està en tràmit parla-
mentari en fase de compareixences.

Apartat 1c

En l’actual conjuntura econòmica s’han incrementat 
els procediments d’execució hipotecària. La Sentèn-
cia del Tribunal de Justícia Europeu, de 14 de març 
de 2013, respecte de la interpretació de la Directiva 
93/13/CEE del Consell d’Europa, de 5 d’abril de 1993, 
declara que la normativa espanyola vigent no garan-
teix l’adequada protecció als consumidors de confor-
mitat amb el que estableix el dret de la Unió Europea.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ja ha ma-
nifestat en diverses ocasions la necessitat d’impulsar 
canvis normatius per tal que l’Estat reformi en profun-
ditat no solament la legislació hipotecària sinó també 
la Llei d’enjudiciament civil (LEC).

Tot i que el Govern no té competències en matèria 
procedimental, el Departament de Justícia ha adop-
tat mesures per pal·liar la complicada situació en què 
es troben moltes famílies, i en especial dos acords in-
terinstitucionals que tenen per finalitat pal·liar, en la 
mesura que sigui possible, els efectes adversos de les 
execucions hipotecàries i dels desnonaments que s’es-
tan produint entre els sectors més vulnerables de la so-
cietat.

Protocol d’execució de les diligències de llançament al 
partit judicial de Barcelona

Va ser signat el 4 de març d’enguany entre el Depar-
tament de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i el Col·legi de Procuradors 
dels Tribunals de Barcelona.

Té per finalitat coordinar de forma preventiva l’acció 
dels organismes implicats per tal d’evitar que es pro-
dueixi al partit judicial de Barcelona cap desnonament 
o execució hipotecària a persones especialment vul-
nerables sense el coneixement i l’actuació dels serveis 
socials municipals i, alhora, oferir als afectats la infor-
mació necessària sobre els serveis socials disponibles 
i contribuir a pal·liar així la traumàtica situació que es 
deriva d’aquests procediments.

S’acorda la creació d’una comissió mixta de segui-
ment, formada per membres d’aquestes institucions i 
presidida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya.

Protocol d’execució de les diligències de llançament 
als partits judicials de Catalunya

Va ser signat en data 5 de juliol de 2013 entre el De-
partament de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Tarrago-
na, Girona i Lleida, el Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, el Col·legi de Procuradors 
dels Tribunals de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de 
Catalunya.

Aquest Protocol pretén pal·liar en la mesura que sigui 
possible, dins el marc de les competències i possibi-
litats de les institucions en l’àmbit dels partits judici-
als de Catalunya, els efectes adversos en les persones 
afectades pels llançaments d’habitatges en els proce-
diments hipotecaris. En concret, la seva finalitat és 
posar en contacte els ciutadans afectats amb els ser-
veis municipals amb la màxima celeritat, amb l’objec-
tiu que aquests darrers coneguin la situació dels afec-
tats i puguin facilitar-los l’accés al catàleg de serveis, 
contactes i possibilitats d’acció en cada municipi, així 
com evitar riscos i proporcionar garanties a les comis-
sions judicials.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Protocol són 
els partits judicials de Catalunya que comprenguin els 
municipis que s’hi adhereixin - excepte el partit ju-
dicial de Barcelona, que s’ha de regir pel seu proto-
col particular– i l’àmbit objectiu, els llançaments dels 
immobles que constitueixen l’habitatge habitual de la 
persona demandada amb una situació de vulnerabilitat 
social de les que s’hi descriuen.

Atès el gran nombre de municipis existents a Catalu-
nya, es feia necessari aprovar un Protocol com el pre-
sent i permetre l’adhesió dels municipis, els quals han 
de comunicar quina és la persona concreta responsa-
ble de l’actuació dels serveis municipals designats per 
actuar en les situacions descrites. Al seu torn, un cop 
rebudes aquestes comunicacions, la presidència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de lliu-
rar una comunicació a les instàncies judicials del partit 
judicial corresponent al municipi, al Departament de 
Justícia i als col·legis d’advocats i procuradors corres-
ponents.

Els ajuntaments adherits han de posar a disposició 
dels jutjats –perquè els adjuntin a la documentació ju-
dicial que s’ha de lliurar a les persones demandades en 
aquests procediments– uns fulls amb informació dels 
diferents recursos socials als quals poden accedir els 
afectats. Al seu torn, els col·legis d’advocats i procura-
dors de Catalunya han de promoure entre els seus col-
legiats, pel que fa als procediments de desnonament, 
hipotecaris o de qualsevol altra mena que comporti o 
pugui comportar directament la pèrdua de l’habitatge 
habitual de la persona demandada, que valorin la con-
veniència de fer constar per altressí a la demanda les 
circumstàncies de risc social que els seus clients els 
hagin fet constar o la possibilitat d’ignorar-les.

El text del Protocol preveu la possibilitat que es consti-
tueixin comissions de seguiment per al bon funciona-
ment de l’aplicació d’aquest, presidides pel jutge degà 
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i integrades pel secretari degà del servei d’actes de co-
municació, la persona responsable dels serveis socials 
del major nombre de municipis del partit adherits al 
Protocol i la del municipi amb major nombre d’habi-
tants.

Apartat 1d

Per donar compliment a aquest apartat, el Govern va 
crear la Taula sobre desnonaments via Acord de Go-
vern, el qual estableix:

Acord del Govern pel qual es crea la Taula sobre des-
nonaments

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Eu-
ropea de 14 de març de 2013, dictada en l’assumpte C 
415/11, per la qual es resol la qüestió prejudicial plan-
tejada pel Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, va de-
clarar que «La Directiva 93/13/CEE, del Consell, de 
5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els 
contractes celebrats amb consumidors, s’ha d’interpre-
tar en el sentit que s’oposa a una normativa d’un Es-
tat membre, com la controvertida en el litigi principal, 
que, alhora que no preveu, en el marc del procediment 
d’execució hipotecària, la possibilitat de formular mo-
tius d’oposició basats en el caràcter abusiu d’una clàu-
sula contractual que constitueix el fonament del títol 
executiu, no permet que el jutge que conegui del pro-
cés declaratiu, competent per a apreciar el caràcter 
abusiu d’aquesta clàusula, adopti mesures cautelars, 
entre d’altres, en particular, la suspensió del procedi-
ment d’execució hipotecària, quan acordar les dites 
mesures sigui necessari per a garantir l’eficàcia plena 
de llur decisió final».

El Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 25 
d’abril de 2013, va adoptar la Moció 11/X, sobre els 
efectes de la Sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea relativa als desnonaments per execució 
hipotecària.

Mitjançant la Moció esmentada, el Parlament va instar 
el Govern, entre altres qüestions, a crear, de manera 
immediata, una taula sobre desnonaments, en el marc 
del Pacte nacional per a l’habitatge, amb la presència 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, les enti-
tats del tercer sector, representants de les entitats mu-
nicipalistes, les entitats financeres, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, el Departament de Benestar 
Social i Família, el Departament d’Interior i el Depar-
tament de Justícia, per tal de vehicular mesures con-
cretes urgents per a les persones afectades pels des-
nonaments.

Així mateix, el Parlament de Catalunya, en la sessió 
tinguda el 9 de maig de 2013, va adoptar la Moció 
16/X, sobre les polítiques d’habitatge.

Mitjançant la Moció esmentada, el Parlament va ins-
tar el Govern, entre altres qüestions, a constituir una 
comissió de sobreendeutament que atengui les perso-

nes desnonades, que tingui una representació transver-
sal - organitzacions de consumidors i usuaris, Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca, entitats financeres– i 
interdepartamental pel que fa al Govern, que comenci 
a treballar en la millora de la situació de les persones i 
les famílies i que formuli propostes de modificacions 
legislatives en l’àmbit competencial de la Generalitat.

A proposta dels titulars dels departaments d’Econo-
mia i Coneixement, Interior, Territori i Sostenibilitat, 
Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació i Jus-
tícia, el Govern

Acorda:

1. Crear la Taula sobre desnonaments amb l’objectiu 
de vehicular mesures concretes urgents per a les per-
sones afectades pels desnonaments i formular propos-
tes de modificacions legislatives en l’àmbit competen-
cial de la Generalitat.

2. La Taula sobre desnonaments s’adscriu al departa-
ment competent en matèria de justícia. Així mateix, 
la secretaria competent en matèria de relacions amb 
l’Administració de justícia n’aporta el suport adminis-
tratiu, tècnic i logístic per al seu funcionament.

3. La Taula sobre desnonaments està integrada pels 
membres següents:

a) Presidència: el secretari o secretària de Relacions 
amb l’Administració de Justícia.

b) Vicepresidència: el secretari o secretària d’Habitat-
ge i Millora Urbana.

c) Vocalies:

– Dues persones en representació del Departament 
d’Economia i Coneixement.

– Dues persones en representació del Departament 
d’Interior.

– Dues persones en representació del Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

– Dues persones en representació del Departament de 
Benestar Social i Família.

– Dues persones en representació del Departament 
d’Empresa i Ocupació.

– Dues persones en representació del Departament de 
Justícia.

– Una persona en representació de l’Associació Cata-
lana de Municipis.

– Una persona en representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya.

– Dues persones en representació de la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector Social de Catalunya.

– Dues persones en representació de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca.
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– Una persona en representació de l’Organització de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya.

– Una persona en representació de la Federació Cata-
lana de Caixes d’Estalvis.

– Una persona en representació de l’entitat de crèdit 
Catalunya Banc, SA.

– Una persona en representació de l’entitat de crèdit 
CaixaBank, SA.

– Una persona en representació de l’entitat de crèdit 
Banco de Sabadell, SA.

– Una persona en representació de l’entitat de crèdit 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

– Una persona en representació de l’entitat de crèdit 
Banco Santander, SA.

Els vocals són nomenats pel conseller o consellera de 
Justícia, d’acord amb la designació efectuada pel con-
seller o consellera respectiu i les entitats respectives.

4. La secretaria de la Taula, l’exercirà una persona de-
signada pel/per la titular de la secretaria general del 
departament competent en matèria de justícia.

5. La Taula es constituirà en un termini de dos mesos 
a comptar des de l’adopció d’aquest Acord i es reuni-
rà ordinàriament, almenys, tres vegades a l’any, i de 
forma extraordinària quan sigui convocada per la pre-
sidència o ho sol·liciti una tercera part dels vocals. La 
convocatòria s’ha de notificar amb una antelació míni-
ma de set dies.

6. La Taula ha de constituir una comissió de sobreen-
deutament amb la composició i les funcions concretes 
que aprovi la Taula.

7. En l’exercici de les seves funcions, la Taula pot crear 
comissions de treball per a l’estudi i anàlisi de temes 
determinats dins les funcions que se li atribueixen. El 
resultat de les seves deliberacions s’han de sotmetre a 
la Taula.

La composició i les funcions concretes de les comissi-
ons de treball han de ser aprovades per la Taula.

8. La Taula es dissoldrà al finiment de la X legislatura.

9. El funcionament de la Taula, com a òrgan col·legiat 
i en tot allò que no estigui previst en aquest Acord, es 
regula per la normativa catalana en matèria d’òrgans 
col·legiats administratius.

10. L’assistència a les sessions de la Taula no genera cap 
dret econòmic als seus membres, ja siguin en represen-
tació de l’Administració o representants d’organitzaci-
ons, associacions o entitats, ni tampoc percebran sota 
cap concepte indemnitzacions d’assistència o dietes.

Apartat 1e

Davant l’actual situació, des del Govern prioritzem els 
programes socials, per protegir les persones que tenen 

més risc de perdre el seu habitatge i donar suport a les 
famílies que tenen dificultats per al pagament del llo-
guer o de les quotes hipotecàries.

En aquest sentit, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(en endavant AHC) ha posat en funcionament aquest 
any 2013, per primer cop, la línia d’ajuts per a perso-
nes que han patit la pèrdua del seu primer habitatge per 
impossibilitat de pagar-lo, gràcies als quals, juntament 
amb els ajuts d’especial urgència que s’atorguen a les 
famílies i persones perquè no perdin l’habitatge, durant 
el darrer any s’han evitat gairebé 2.000 desnonaments.

Així mateix l’AHC va crear el 2012 la Mesa d’emer-
gències socials d’habitatge de Catalunya, en la qual es 
cerca un habitatge públic a les persones que han patit 
el llançament del seu.

L’AHC també ha obert aquest any una nova convoca-
tòria de prestacions per al pagament del lloguer, que 
acceptarà nous sol·licitants i donarà prioritat especial-
ment als joves amb càrregues familiars i persones ma-
jors de 65 anys. Un total de 18.000 llars disposaran 
d’aquest ajut.

A més, l’AHC continua donant suport econòmic a les 
famílies i persones amb rendes reduïdes adjudicatàri-
es d’un habitatge de lloguer del parc públic (ajuts im-
plícits). Aquest any 2013 unes 2.000 famílies rebran 
aquest ajut suplementari.

Igualment, cedim habitatges a ajuntaments i entitats 
del tercer sector i donem ajuts econòmics per a la se-
va gestió (Xarxa d’Habitatges d’Inclusió). Els més 
de 1.000 habitatges en aquesta situació serveixen per 
atendre casos de vulnerabilitat que afecten més de 
7.000 persones.

Així mateix, el Servei d’Ofideute continua assumint 
el seu paper d’intermediari amb les entitats finance-
res perquè les persones amb risc de perdre l’habitatge 
per sobreendeutament es puguin mantenir a l’habitat-
ge habitual, cercant solucions pactades. Des de l’any 
2010 fins al maig de 2013 s’han obert més de 5.600 
expedients, dels quals 2.873 han comportat una in-
termediació entre la Generalitat i una entitat finance-
ra. D’aquestes intermediacions se n’han pogut tancar 
1.230 i s’ha assolit un acord satisfactori en 734 ocasi-
ons, la qual cosa significa un índex d’acceptació de la 
proposta del 60% dels casos.

Cal dir que aquest darrer any més de 300 municipis 
s’han integrat en el servei descentralitzat d’Ofideute.

El Govern de la Generalitat facilita que més de 32.000 
famílies de tot Catalunya rebin algun tipus d’ajut di-
recte dels programes socials en matèria d’habitatge, als 
quals caldria afegir-hi les 24.000 famílies que viuen 
com a llogaters en algun dels habitatges del parc públic.

Pel que fa a les mesures fiscals per garantir la funció 
social de l’habitatge, cal dir que el Govern de la Gene-
ralitat ha iniciat la tramitació d’un impost que gravi els 
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habitatges buits de les entitats financeres, per facilitar 
la mobilització d’aquest estoc d’habitatges.

Apartat 1f

El Govern de la Generalitat va presentar el passat mes 
de febrer les línies bàsiques del que serà el nou Pla per 
al dret a l’habitatge. Entre les mesures del nou Pla s’es-
tableixen incentius per al lloguer d’habitatges buits i 
la constitució del fons d’habitatges destinats a lloguer 
social.

Entre els treballs per desenvolupar aquests fons d’ha-
bitatges, la Generalitat de Catalunya ha mantingut 
converses amb la direcció de la SAREB (Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Ban-
cària) i de les entitats financeres, amb l’objectiu de re-
clamar la gestió de part dels seus habitatges i desti-
nar-los a polítiques socials.

Apartat 1g

En relació amb les accions a realitzar davant del Go-
vern espanyol que estableix la Moció, informem que 
en data 13 de maig vam trametre una carta al ministre 
de Justícia per la qual li traslladàvem el contingut de la 
Moció i requeríem el que aquesta assenyala.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Moció 12/X, 
sobre la política de foment de l’emprenedo-
ria i de suport a la petita i mitjana empresa
Tram. 390-00012/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 37598 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. de moció: 390-00012/10

Sobre: Control compliment de la Moció 12/X, sobre 
la política de foment de l’emprenedoria i de suport a la 
petita i mitjana empresa

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 12/X, sobre la política de fo-
ment de l’emprenedoria i de suport a la petita i mitjana 
empresa (núm. de tram. 390-00012/10), us informo del 
següent:

La moció 12/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
política de foment de l’emprenedoria i de suport a la 
petita i mitjana empresa, estableix uns objectius que 

hauria de satisfer una eventual proposició de llei de 
suport a l’emprenedoria, el treball autònom i la petita i 
mitjana empresa. No és el govern, doncs, el destinatari 
d’aquesta moció. D’altra banda, el govern no té previst 
impulsar una llei sobre aquesta matèria en aquest perí-
ode de sessions del Parlament de Catalunya.

De totes maneres, el govern ja ha impulsat iniciatives 
per tal que l’emprenedoria s’integri en el sistema edu-
catiu, per a la sistematització de la informació relacio-
nada amb l’emprenedoria, per a la implantació de la fi-
nestreta única empresarial i per atendre les sol·licituds 
d’informació i d’assessorament dels emprenedors. En 
aquest sentit, doncs, el govern està en línia amb les 
determinacions que, d’acord amb la moció, hauria de 
tenir una futura llei sobre l’emprenedoria.

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 15/X, 
sobre les participacions preferents
Tram. 390-00015/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 37596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 08.10.2013

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció 15/X, amb 
número de tramitació 390-00015/10, sobre les partici-
pacions preferents, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 2 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 37596).
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 26.11.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2013.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre els efec-
tes de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2012 en el pressupost d’a-
quest departament
Tram. 354-00134/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 12, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 204.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els efectes de la pròrro-
ga dels pressupostos de la Generalitat per al 
2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00139/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió núm. 
6, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 201.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
els efectes de la pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 en el pressu-
post d’aquest departament
Tram. 354-00143/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 12, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 204.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre l’Informe 
sobre malnutrició infantil a Catalunya, del 
Síndic de Greuges
Tram. 354-00145/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 12, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 204.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre l’Informe sobre 
malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic 
de Greuges

Tram. 354-00148/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 33292).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera d’Ense-
nyament sobre l’Informe sobre malnutrició 
infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00149/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 33292).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb el conseller de Salut 
sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a 
Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00150/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 33292).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de la Infància amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’Informe sobre 
malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic 
de Greuges
Tram. 354-00151/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 33292).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre l’escenari pressuposta-
ri d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00161/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, en la sessió núm. 
6, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 201.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre l’escenari 
pressupostari d’aquest departament per al 
final del 2013
Tram. 354-00163/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 12, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 204.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb el conseller de Salut 
sobre la malnutrició infantil
Tram. 354-00175/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Bosch Cuenca, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 35707).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre les actuacions i 
la coordinació interdepartamental davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 354-00183/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 37336).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb el conseller de Salut 
sobre les actuacions i la coordinació inter-
departamental davant el risc de malnutrició 
infantil
Tram. 354-00184/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 37338).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre l’increment de la pobre-
sa infantil relacionat amb la reforma de la 
Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00185/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 37339).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera d’Ense-
nyament sobre les actuacions i la coordi-
nació interdepartamental davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 354-00186/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 37340).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió de la Infància, 
09.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el 
president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre els contractes de pa-
trocini de Televisió de Catalunya amb el Fut-
bol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu 
Espanyol
Tram. 358-00004/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sa-
llent, director de Televisió de Catalunya, da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre l’emissió del do-
cumental «Hola, Europa!»
Tram. 356-00215/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.

Sol·licitud de compareixença de Raimon 
Masllorens, de la productora Brutal Media, 
en representació de la Federació de Produc-
tores Proa, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
la situació de la indústria audiovisual, la se-
va relació amb Televisió de Catalunya i les 
perspectives del sector
Tram. 356-00257/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.

Sol·licitud de compareixença de Joan Bas, 
de la productora Gestmusic and Endemol 
Company, en representació de la Federació 
de Productores Proa, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la situació de la indústria audiovisual, 
la seva relació amb Televisió de Catalunya i 
les perspectives del sector
Tram. 356-00258/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.

Fascicle tercer
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Gui-
tart i Domènech, membre del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el 
projecte de crear un clúster de l’audiovisual
Tram. 356-00259/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sa-
llent, director de Televisió de Catalunya, da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre els contractes de 
patrocini de Televisió de Catalunya amb els 
clubs de futbol FC Barcelona i RCD Espa-
nyol
Tram. 356-00301/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Associacions 
de Famílies Acollidores de Catalunya davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre l’atenció educativa als 
infants en situació de desemparament
Tram. 356-00318/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 12, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 204.

Sol·licitud de compareixença de Narciso 
Pastor Sáenz, director de l’Escola Tècni-
ca Superior d’Enginyeria Agrària de la Uni-
versitat de Lleida, i de Jordi Graell i Sarle, 
sotsdirector de Divulgació i Transferència 
del mateix centre, davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè expliquin la 
projecció nacional i internacional dels tre-
balls de l’Escola
Tram. 356-00352/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 12, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 204.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Banc dels Aliments davant la 
Comissió de la Infància perquè expliqui la si-
tuació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00387/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Bosch Cuenca, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 35634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació de la 
malnutrició infantil
Tram. 356-00388/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Bosch Cuenca, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 35635).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pedia-
tria davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00389/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Bosch Cuenca, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 35636).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Pedia-
tria davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui la situació dels infants pobres o en 
risc de pobresa i les actuacions davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00405/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
37337).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Infància de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació dels infants po-
bres o en risc de pobresa i les actuacions 
davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00406/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
37341).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis davant la Comissió de la Infància per-
què expliqui la situació dels infants pobres o 
en risc de pobresa i les actuacions davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00407/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
37342).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació dels infants po-
bres o en risc de pobresa i les actuacions 
davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00408/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
37343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè expliqui la situació dels infants 
pobres o en risc de pobresa i les actuacions 
davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00409/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
37344).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació dels in-
fants pobres o en risc de pobresa i les actua-
cions davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00410/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
37345).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 09.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè exposi l’objectiu, el contin-
gut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de 
comunicació. Eines per visibilitzar les apor-
tacions de les dones»
Tram. 356-00411/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Capde-
vila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Par-
lamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés 
Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 37358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 04.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català de les Dones 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè exposi l’objectiu, el contingut i 
l’abast del manual «Gènere i mitjans de co-
municació. Eines per visibilitzar les aportaci-
ons de les dones»
Tram. 356-00412/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Capdevila, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Dolors López Aguilar, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Laura Massana 
Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Inés Arrimadas 
García, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Ar-
rufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 37358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 04.10.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans amb el conseller de Justícia 
sobre el Pla d’equipaments penitenciaris
Tram. 355-00022/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 12 de la 
Comissió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 
03.10.2013, DSPC-C 205.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el conseller de Jus-
tícia sobre els motius pels quals el Protecto-
rat de Fundacions ha demanat el concurs de 
creditors de la Fundació de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 355-00056/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 12 de la 
Comissió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 
03.10.2013, DSPC-C 205.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern sobre l’informe de la comissió d’experts 
amb relació a la reforma de l’Administració 
pública i el seu sector públic
Tram. 355-00070/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 16, tin-
guda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre l’increment del nombre de vo-
cals de l’Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals de Catalunya
Tram. 355-00071/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 16, tin-
guda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del director general de Ser-
veis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la planificació de les infraestructures peni-
tenciàries
Tram. 357-00011/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 205.

Compareixença d’Albert Ledesma, respon-
sable operatiu del Programa de prevenció i 
atenció a la cronicitat del Departament de 
Salut, davant la Comissió de Salut per a ex-
plicar els objectius d’aquest programa
Tram. 357-00079/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 203.

Compareixença de Francesc Astals Coma, 
expresident de Caixa Terrassa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00173/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 08.10.2013, DSPC-C 208.

Compareixença de Salvador Soley i Junoy, 
expresident de Caixa Sabadell i d’Unnim, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00174/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 08.10.2013, DSPC-C 208.
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Compareixença de Dídac Herrero Autet, ex-
director general de Caixa Manlleu, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00175/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 08.10.2013, DSPC-C 208.

Compareixença de Joan Contijoch Pratde-
saba, expresident de Caixa Manlleu, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu-
midors
Tram. 357-00176/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 08.10.2013, DSPC-C 208.

Compareixença de J. Antonio Quesada, cap 
de la Policia Local de Terrassa, davant la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat 
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiava-
lots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00269/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 202.

Compareixença de Miguel Ángel Fraile, se-
cretari general de la Confederació Catalana 
de Comerç, davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses
Tram. 357-00280/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 202.

Compareixença del director general de Dret 
i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
els motius pels quals el Protectorat de Fun-
dacions ha demanat el concurs de creditors 
de la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 357-00329/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 03.10.2013, 
DSPC-C 205.

Compareixença de Josep Ramon Fuentes, 
director del Departament de Dret Públic de 
la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del 
Grup de Treball sobre Contractació Pública, 
davant la Comissió de Salut per a presentar 
l’informe elaborat pel Grup de Treball
Tram. 357-00401/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 203.

Compareixença d’una representació del Pa-
tronat de la Fundació Orfeó Català - Palau 
de la Música davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals per a informar sobre la decisió de 
no demanar responsabilitats penals a Con-
vergència Democràtica de Catalunya
Tram. 357-00411/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.
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Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals per a informar sobre les seves actu-
acions amb relació als ajuntaments catalans
Tram. 357-00412/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Compareixença del president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals per a justificar 
l’organització del seminari «El paper de l’au-
diovisual en la construcció de les identitats 
col·lectives»
Tram. 357-00413/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Compareixença de Mercè Barceló, catedrà-
tica de dret constitucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00414/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en la sessió 
núm. 4, tinguda el 01.10.2013, DSPC-C 196.

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions de Famílies 
Acollidores de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar 
sobre l’atenció educativa als infants en situ-
ació de desemparament
Tram. 357-00415/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 12, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 204.

Compareixença de Narciso Pastor Sáenz, 
director de l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, 
i de Jordi Graell i Sarle, sotsdirector de Di-
vulgació i Transferència del mateix centre, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a explicar la projecció nacional i 
internacional dels treballs de l’Escola
Tram. 357-00416/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 12, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 204.

Compareixença de Raimon Masllorens, de 
la productora Brutal Media, en representa-
ció de la Federació de Productores Proa, da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals per a informar sobre la situació de la 
indústria audiovisual, la seva relació amb 
Televisió de Catalunya i les perspectives del 
sector
Tram. 357-00417/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 9, 
tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.

Compareixença de Joan Bas, de la produc-
tora Gestmusic and Endemol Company, en 
representació de la Federació de Produc-
tores Proa, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre 
la situació de la indústria audiovisual, la se-
va relació amb Televisió de Catalunya i les 
perspectives del sector
Tram. 357-00418/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 9, 
tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.
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Compareixença de Xavier Guitart i Domè-
nech davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre el projecte 
de crear un clúster de l’audiovisual
Tram. 357-00419/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 9, 
tinguda el 04.10.2013, DSPC-C 206.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges per a 
presentar el balanç dels tres primers anys 
de mandat
Tram. 359-00005/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió del Síndic de Greuges, tinguda el 07.10.2013, 
DSPC-C 207.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 

LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 

DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre el tractament informa-
tiu d’un accident ferroviari a Santiago de 
Compostel·la
Tram. 337-00010/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 36976 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 

Mesa del Parlament, 08.10.2013

A la presidenta del Parlament

Molt honorable presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sobre El tracta-
ment informatiu d’un accident ferroviari a Santiago 

de Compostel·la  perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 30 de setembre de 2013

Roger Loppacher i Crehuet

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 3766/2006, 
interposat per més de cinquanta diputats 
del Grup Parlamentari Popular del Con-
grés dels Diputats contra determinats 
articles de la Llei 22/2005, del 29 de de-
sembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya
Tram. 381-00001/07

Provisió del president del TC del 25.09.2013

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 35914 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: La interlocutòria del Tribunal Constitucio-
nal es reprodueix en el NT 385-00001/10.

Recurs d’inconstitucionalitat 8741/2009, 
interposat per més de cinquanta diputats 
del Grup Parlamentari Popular del Congrés 
dels Diputats contra determinats articles 
de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació
Tram. 381-00001/08

Provisió del president del TC del 25.09.2013

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 35914 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: La interlocutòria del Tribunal Constitucio-
nal es reprodueix en el NT 385-00001/10.
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Recurs d’inconstitucionalitat 8434/2006, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular del Congrés dels 
Diputats contra determinats articles de la 
Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis profes-
sionals
Tram. 381-00003/07

Provisió del president del TC del 25.09.2013

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 35914 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: La interlocutòria del Tribunal Constitucio-
nal es reprodueix en el NT 385-00001/10.

Recurs d’inconstitucionalitat 7611/2010, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular contra determi-
nats articles de la Llei 22/2010, del 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 381-00005/08

Provisió del president del TC del 25.09.2013

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 35914 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: La interlocutòria del Tribunal Constitucio-
nal es reprodueix en el NT 385-00001/10.

Recurs d’inconstitucion0alitat 7454/2010, in-
terposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari Popular contra determi-
nats articles de la Llei 20/2010, del 7 de juli-
ol, del cinema
Tram. 381-00007/08

Provisió del president del TC del 25.09.2013

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 35914 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: La interlocutòria del Tribunal Constitucio-
nal es reprodueix en el NT 385-00001/10.

Recurs d’inconstitucionalitat 7722/2010, in-
terposat per més de cinquanta senadors del 
Grup Parlamentari Popular contra l’article 1 
de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 381-00008/08

Provisió del president del TC del 25.09.2013

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 35914 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

N. de la R.: La interlocutòria del Tribunal Constitucio-
nal es reprodueix en el NT 385-00001/10.

4.87.30. ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment relatiu a la impugnació de dis-
posicions autonòmiques 1389/2013, interpo-
sada pel Govern de l’Estat contra la Resolu-
ció 5/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova la Declaració de sobirania i del 
dret a decidir del poble de Catalunya
Tram. 385-00001/10

Provisió del president del TC del 25.09.2013

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 35914 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.09.2013

Tribunal Constitucional

Magistrados: Excms. Srs. doña Adela Asua Batarrita, 
don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ig-
nacio 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 y don Enri-
que López y López

Núm. registro: 3766-2006

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 3766-2006

Fallo: Inadmitir las recusaciones promovidas por la 
Generalitat de Cataluña y el Parlamento catalán en 
los procesos constitucionales núms. 3766-2006, 8434-
2006, 8741-2009, 7454-2010, 7611-2010, 7722-2010, 
5491-2012, 6687-2012, 6777-2012, 7208-2012, 7279-
2012, 301-2013, 414-2013, 443-2013, 630-2013, 995-
2013, 1389-2013, 1743-2013, 1744-2013, 1873-2013, 
1983-2013, 3071-2013, 4305-2013, 4911-2013, 4912-
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2013 y 5107-2013. Déjese el original de la presente re-
solución en el primero de ellos y llévese testimonio a 
los demás. Publíquese este Auto en el «Boletín Oficial 
del Estado»

Auto

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro Gene-
ral de este Tribunal el 2 de agosto de 2013, el Letrado 
del Parlamento de Cataluña, dando cumplimiento al 
acuerdo adoptado el 31 de julio de 2013 por la Mesa de 
la Cámara, formula la recusación del Excmo. Sr. Presi-
dente del Tribunal en los siguientes procesos: 

a) Recurso de inconstitucionalidad núm. 3766-2006, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Gru-
po Parlamentario Popular del Congreso contra deter-
minados artículos de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación 
audiovisual.

b) Recurso de inconstitucionalidad núm. 8434-2006, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso contra determi-
nados artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones ti-
tuladas y de los colegios profesionales.

c) Recurso de inconstitucionalidad núm. 8741-2009, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso contra determi-
nados artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
12/2009, de 10 de julio, de educación.

d) Recurso de inconstitucionalidad núm. 7454-2010, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso contra determi-
nados artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
20/2010, de 7 de julio, del cine.

e) Recurso de inconstitucionalidad núm. 7611-2010, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso contra determi-
nados artículos de la Ley del parlamento de Cataluña 
22/2010, de 20 de julio, del código de consumo.

f) Recurso de inconstitucionalidad núm. 7722-2010, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Gru-
po Parlamentario Popular en el Senado contra el art. 1 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 de 
agosto, de modificación del art. 6 del texto refundido 
de la Ley de protección de los animales, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril.

g) Impugnación formulada por el Gobierno de la Na-
ción al amparo del art. 161.2 CE (núm. 1389-2013) 
contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña 
de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Decla-
ración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo 
de Cataluña.

2. En el indicado escrito el Letrado del Parlamento de 
Cataluña aduce la concurrencia de las causas de recu-
sación 9 y 10 de las previstas en el art. 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en atención a que, 
según resulta de lo publicado en diversos medios de 
comunicación, el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal 
se encuentra incluido en un listado de donantes y afi-
liados del Partido Popular entre los años 2008 a 2011, 
de lo que se deduciría que, al menos durante ese perio-
do, ha sido militante de dicha formación política.

En apoyo de su pretensión, el Letrado autonómico ex-
pone que aunque el Tribunal Constitucional no forma 
parte del Poder Judicial, los procesos de que conoce 
son verdaderos procesos jurisdiccionales, siendo con-
sustancial a la función jurisdiccional la garantía de la 
imparcialidad, como el propio Tribunal ha reiterado 
al incorporarla al régimen de garantías dimanante del 
art. 24.2 CE en relación con el art. 6.1 del Convenio 
europeo de derechos humanos (CEDH).

Añade que el art. 159.4 CE fija como supletoriamen-
te aplicable a los Magistrados del Tribunal Constitu-
cional el régimen de incompatibilidades de los Jueces 
ordinarios y el art. 80 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional (LOTC) establece también la su-
pletoriedad de los preceptos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y de la Ley de enjuiciamiento civil en 
materia de abstención y recusación. Añade que aun-
que en los procesos de constitucionalidad no pueden 
aplicarse acríticamente ni el art. 219 LOPJ ni la doctri-
na del Tribunal en relación con los arts. 24.2 CE y 6.1 
CEDH, sin embargo ello no puede ser motivo para que 
las condiciones de imparcialidad subjetiva de los Ma-
gistrados constitucionales sean radicalmente distintas 
si existen sospechas de indebidas relaciones del Juez 
con las partes.

Tras ello se afirma en el escrito de recusación que aun-
que la afiliación a un partido político no es incompa-
tible formalmente con la condición de Magistrado del 
Tribunal Constitucional (art. 159.4 CE), sin embargo 
ello no es obstáculo para analizar si la militancia en un 
partido político puede afectar a la imparcialidad del 
Magistrado en un proceso concreto, en función de la 
concurrencia de otros elementos, fácticos o jurídicos, 
que puedan tener relación directa con esa militancia y 
con entidad suficiente como para comprometer la ga-
rantía de imparcialidad. En este sentido, el Magistrado 
afiliado a un partido político puede encontrarse en al-
gún caso ante la doble obligación legal contradictoria 
derivada de su posición de Magistrado constitucional 
sujeto al deber de imparcialidad, de acuerdo con el art. 
22 LOTC, y sujeto al deber de colaborar en la conse-
cución de los fines de su partido, de acuerdo con el 
art. 8.4 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de 
partidos políticos, y los estatutos del partido político 
en cuestión.

Añade la institución recusante que también consti-
tuyen datos indiciarios adicionales sobre la falta de im-
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parcialidad del Excmo. Sr. Presidente que omitiera su 
condición de afiliado al Partido Popular en la compa-
recencia que tuvo lugar ante la Comisión de Nombra-
mientos del Senado el 6 de octubre de 2010, así como 
que hubiera sido colaborador asiduo de la Fundación 
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), fun-
dación privada vinculada al Partido Popular desde su 
creación, lo cual pone de manifiesto una relación con 
la dirección de dicho partido político que encaja en el 
concepto de amistad íntima a los efectos de las causas 
de recusación alegadas. Por último expone que en el 
año 2006 publicó un libro bajo el título «Parva Memo-
ria», constituido por un conjunto de sentencias breves 
o aforismos, algunos de los cuales ponen de manifies-
to sus prejuicios hacia el nacionalismo catalán.

Por cuanto antecede, concluye que cabe sospechar una 
actuación parcial del Presidente del Tribunal en aque-
llos procesos de especial trascendencia política en los 
que se haya manifestado una determinada posición 
política del Partido Popular, en especial en aquellos 
casos en que esa posición sea frontalmente contraria 
a la ideología que mayoritariamente está representada 
en el Parlamento catalán.

3. Mediante escrito presentado el 2 de agosto de 2013 
en el Registro General del Tribunal, los Letrados de 
la Generalitat de Cataluña que tienen conferida su de-
fensa y representación procesal, dando cumplimiento 
al acuerdo adoptado el 30 de julio de 2013 por el Go-
bierno de la Generalitat, promueven la recusación del 
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal en los siguientes 
procesos: 

a) Recurso de inconstitucionalidad núm. 3766-2006, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Gru-
po Parlamentario Popular del Congreso contra deter-
minados artículos de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación 
audiovisual.

b) Recurso de inconstitucionalidad núm. 8434-2006, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso contra determi-
nados artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones ti-
tuladas y de los colegios profesionales.

c) Recurso de inconstitucionalidad núm. 8741-2009, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso contra determi-
nados artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
12/2009, de 10 de julio, de educación.

d) Recurso de inconstitucionalidad núm. 7454-2010, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular del Congreso contra determi-
nados artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
20/2010, de 7 de julio, del cine.

e) Recurso de inconstitucionalidad núm. 7611-2010, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo 

Parlamentario Popular del Congreso contra determi-
nados artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
22/2010, de 20 de julio, del código de consumo.

f) Recurso de inconstitucionalidad núm. 7722-2010, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Gru-
po Parlamentario Popular en el Senado contra el art. 1 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 de 
agosto, de modificación del art. 6 del texto refundido 
de la Ley de protección de los animales, aprobado por 
el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril.

g) Recurso de inconstitucionalidad núm. 5491-2012, 
planteado por el Presidente del Gobierno de la Nación 
contra el art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la activi-
dad económica.

h) Recurso de inconstitucionalidad núm. 6687-2012, 
planteado por el Presidente del Gobierno de la Nación 
contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de 
diversas leyes en materia audiovisual.

i) Recurso de inconstitucionalidad núm. 6777-2012, 
planteado por el Presidente del Gobierno de la Nación 
contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del 
texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por 
el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

j) Recurso de inconstitucionalidad núm. 7208-2012, 
planteado por el Presidente del Gobierno de la Nación 
contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas, y de creación del impu-
esto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

k) Recurso de inconstitucionalidad núm. 7279-2012, 
planteado por el Presidente del Gobierno de la Nación 
contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los de-
pósitos de las entidades de crédito.

l) Recurso de inconstitucionalidad núm. 301-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra diversos preceptos del Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de raci-
onalización del gasto público en el ámbito educativo.

m) Recurso de inconstitucionalidad núm. 414-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra diversos preceptos del Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaci-
ones.

n) Conflicto de competencia núm. 443-2013, planteado 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra 
diversos preceptos del Real Decreto 1529/2012, de 8 
de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para 
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la formación y el aprendizaje y se establecen las bases 
de la formación profesional dual.

o) Recurso de inconstitucionalidad núm. 630-2013, 
planteado por el Presidente del Gobierno de la Nación 
contra diversos preceptos del Decreto-ley de la Gene-
ralitat de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medi-
das en materia de horarios comerciales y determina-
das actividades de promoción.

p) Recurso de inconstitucionalidad núm. 995-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 
20 de noviembre, por la que se regulan determinadas 
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Fo-
renses.

q) Recurso de inconstitucionalidad núm. 1743-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 
de junio, de presupuestos generales del Estado para el 
año 2012.

r) Recurso de inconstitucionalidad núm. 1744-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra diversos preceptos de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado 
para el año 2013.

s) Recurso de inconstitucionalidad núm. 1873-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra el art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de di-
ciembre, por la que se adoptan diversas medidas tri-
butarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica.

t) Recurso de inconstitucionalidad núm. 1983-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra diversos preceptos del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la compe-
titividad.

u) Recurso de inconstitucionalidad núm. 3071-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra diversos preceptos del Real Decreto-ley 
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al em-
prendedor y de estímulo del crecimiento y de la crea-
ción de empleo.

v) Conflicto positivo de competencia núm. 4305-
2013, planteado por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 
189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 
regulan los certificados de profesionalidad.

w) Conflicto positivo de competencia núm. 4911-
2013, planteado por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 
239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las 
normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 

1221-2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunita-
rio de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 761-
2001 y las Decisiones 2001/681/CEE y 2006/193/CE 
de la Comisión.

x) Recurso de inconstitucionalidad núm. 4912-2013, 
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cata-
luña contra diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y 
de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
costas.

4. Posteriormente, mediante escrito presentado el 5 
de septiembre de 2013, la Generalitat de Cataluña ha 
planteado el conflicto positivo de competencias núm. 
5107-2013, en relación con el apartado 9 de la resolu-
ción de 13 de mayo de 2013 de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social por la que se establece el plan 
general de actividades preventivas de la Seguridad So-
cial, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
en la planificación de sus actividades para el año 2013. 
En la propia demanda conflictual se formula recusa-
ción, mediante otrosí, sustancialmente por los mismos 
hechos, fundamentos y causas legales que los expre-
sados en el escrito registrado el 2 de agosto de 2013.

5. En los referidos escritos la representación procesal 
de la Generalitat de Cataluña sostiene que concurren 
las causas de recusación 9 y 10 de las previstas en el 
art. 219 LOPJ, en atención a que, a través de las in-
formaciones publicadas en diversos medios de comu-
nicación, se ha tenido conocimiento de la militancia 
política del Excmo. Sr. Presidente en el Partido Popu-
lar, partido político del que emana el grupo parlamen-
tario al que se hallan adscritos los más de cincuenta 
Diputados que son parte actora en algunos recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos contra leyes del Par-
lamento de Cataluña; es, además, el partido político 
que posibilitó la investidura del actual Presidente del 
Gobierno, quien ha promovido otros de los recursos 
de inconstitucionalidad contra normas con rango de 
ley de la Generalitat de Cataluña y, además, preside 
el Gobierno que ha aprobado los Reales Decretos-ley 
o los Reales Decretos que han sido impugnados por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña mediante los 
correspondientes recursos de inconstitucionalidad o 
conflictos de competencias.

Se alega también que el Excmo. Sr. Pérez de los Co-
bos no dio cuenta de la mencionada vinculación polí-
tica en la comparecencia celebrada el 6 de octubre de 
2010 ante la Comisión de Nombramientos del Senado; 
del mismo modo que tampoco lo puso en conocimi-
ento del resto de miembros del Tribunal Constituci-
onal con ocasión de su elección como Presidente del 
mismo. También se señala que habría omitido inclu-
ir en el currículum presentado en el Senado la refe-
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rencia a varias de las colaboraciones realizadas para 
la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 
(FAES), organización claramente vinculada al Parti-
do Popular, coincidiendo algunas de sus intervencio-
nes con el objeto de varios de los asuntos y cuestiones 
que ahora están pendientes de resolución por el Tri-
bunal. Igualmente se considera como hecho relevante 
que el Excmo. Sr. Presidente hubiese escrito en un li-
bro, titulado «Parva Memoria», una serie de aforismos 
y máximas, algunos de los cuales denotan una manifi-
esta animadversión hacia los catalanes, Cataluña y el 
nacionalismo catalán. Los aforismos son: «El dinero 
es el bálsamo racionalizador de Cataluña»; «La única 
ideología capaz de seguir produciendo pesadillas es el 
nacionalismo»; «No hay en Cataluña acto político que 
se precie sin una o varias manifestaciones de onanis-
mo»; «Cuando un catalán está satisfecho lo expresa di-
ciendo: ‘A mí, ya me va bien’».

Una vez descritos los hechos en que se sustenta la re-
cusación, se reproducen diversos pronunciamientos de 
este Tribunal acerca de la imparcialidad y su relación 
con el régimen de abstención y recusación de los Ma-
gistrados constitucionales, destacándose la importan-
cia de tal imparcialidad como exigencia inherente al 
derecho a un proceso con todas las garantías reconoci-
do en el art. 24.2 CE, en el art. 6.1 CEDH, en el art. 10 
de la Declaración universal de los derechos humanos 
y en el art. 14.1 del Pacto internacional de derechos ci-
viles y políticos.

A continuación se expone que la Constitución no pro-
híbe que los Magistrados del Tribunal Constitucional 
pertenezcan a partidos políticos, por lo que tienen una 
restricción menor del derecho fundamental de asoci-
ación en comparación con el régimen de incompati-
bilidades aplicable a los miembros del Poder Judici-
al, a los que, de acuerdo con lo establecido en el art. 
127 CE, se les prohíbe la pertenencia a partidos po-
líticos o sindicatos, sin distinción entre la simple mi-
litancia y el desempeño de funciones directivas. Se 
afirma que aunque éste es el criterio sostenido en el 
ATC 226/1988, de 16 de febrero, no puede descono-
cerse que, con posterioridad, la nueva regulación esta-
blecida en art. 8.4 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 
junio, de partidos políticos, vino a concretar de forma 
más intensa y con rango legal los deberes de los mili-
tantes de los partidos, cuyo cumplimiento puede resul-
tar contradictorio con el principio de independencia de 
los miembros del Tribunal Constitucional, de manera 
especial en el caso del Presidente del Tribunal Consti-
tucional, por las destacadas y preeminentes funciones 
que tiene asignadas, en particular la determinación del 
orden de los asuntos que han de resolverse.

Tras lo anterior pasa a concretarse la calificación de 
los hechos bajo las dos causas de recusación invoca-
das. En primer lugar, la núm. 9 del art. 219 LOPJ, que 
se refiere a los supuestos de amistad íntima o enemis-
tad manifiesta con cualquiera de las partes. En este 

caso, la amistad íntima vendría dada por la especial 
naturaleza del vínculo personal que se establece en-
tre los miembros de un partido político, en la medida 
que la militancia comporta no únicamente una afini-
dad ideológica sino, esencialmente, asumir voluntaria-
mente y compartir un compromiso de cooperación en 
la acción del partido, lo que genera una afección o ni-
vel de dependencia que sin duda puede inclinar en la 
misma o mayor medida que un puro sentimiento de 
amistad o de enemistad, el ánimo de quien ha adqui-
rido ese compromiso. Por su parte, la enemistad ma-
nifiesta quedaría puesta de manifiesto en los aforismos 
contenidos en el libro «Parva Memoria», que la parte 
califica como expresión, no tanto de unas ideas como 
de una actitud de menosprecio hacia una ideología, la 
nacionalista, lo que resulta incompatible con el respeto 
y consideración que se merecen todas las partes en los 
procesos constitucionales.

En segundo lugar, respecto de la causa de recusación 
prevista en el núm. 10 del art. 219 LOPJ –consistente 
en tener interés directo o indirecto en el pleito o cau-
sa– se aduce por la parte la existencia de una «con-
taminación por interés» debida al compromiso del 
Magistrado con los estatutos del Partido Popular, su 
programa político y la consecución de sus objetivos. 
Se afirma que en modo alguno se está cuestionando 
la ideología del Presidente del Tribunal, pues no es su 
orientación ideológica el motivo que determina su in-
terés en las causas en las que se plantea la recusación, 
sino su compromiso personal, su implicación en una 
organización política determinada, su pertenencia al 
Partido Popular, que como actor preeminente en la vi-
da política y social de este país, y por la presencia y 
acción organizada de sus representantes en las institu-
ciones, traduce su programa político en normas lega-
les y en recursos ante el Tribunal Constitucional, con-
dicionando indefectiblemente y por mandato de sus 
propios estatutos, la actuación de sus militantes.

Por último, entiende la institución recusante que resul-
taría indiferente, a los efectos de la recusación que se 
plantea, que el Presidente del Tribunal se hubiese dado 
de baja como miembro del Partido Popular, puesto que 
a todas luces esa baja se habría producido como reac-
ción a la publicidad dada al asunto y a su repercusión 
social, y en modo alguno permitiría borrar un pasado 
tan reciente, ni confiar en un cambio profundo y sin-
cero en cuanto a sus afinidades, ni dar crédito a una 
verdadera resolución del compromiso personalmente 
adquirido a lo largo de mucho tiempo y de muchas co-
laboraciones en las tareas del partido.

Fundamentos jurídicos

1. La Generalitat y el Parlamento de Cataluña promu-
even la recusación del Magistrado de este Tribunal 
Constitucional Sr. Pérez de los Cobos, quien en la ac-
tualidad desempeña el cargo de Presidente, al apreciar 
que concurren en él las causas de recusación 9 y 10 de 
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las fijadas en el art. 219 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), en relación con el art. 80 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en los 
procesos constitucionales que se detallan en los ante-
cedentes de la presente resolución.

Los escritos de ambas instituciones autonómicas coin-
ciden sustancialmente en la aportación de los hechos, 
la subsunción de los mismos en las mencionadas cau-
sas legales de recusación y en la argumentación jurí-
dica que respalda la pretensión recusatoria, todo lo cu-
al avala la conveniencia de que reciban respuesta en 
una sola resolución, por razones de economía proce-
sal (entre otras, SSTC 7/1981, de 30 de marzo, FJ 1; y 
69/2001, de 7 de marzo, FJ 22).

Como con mayor detalle se ha expuesto en los ante-
cedentes de esta resolución, ambas recusaciones se 
sustentan en la conjunción de los siguientes hechos: 
primero, la afiliación del Magistrado Sr. Pérez de los 
Cobos a un partido político durante un lapso de tiem-
po parcialmente coincidente con su condición de Ma-
gistrado de este Tribunal Constitucional; segundo, que 
no hubiera puesto en conocimiento de la Comisión de 
Nombramientos del Senado el dato de su afiliación po-
lítica; tercero, que antes de su nombramiento hubiese 
colaborado con una fundación de estudios vinculada 
al Partido Popular, mediante intervenciones relaciona-
das en algunos casos con cuestiones sujetas al cono-
cimiento del Tribunal; y, por último, que hubiera pu-
blicado un libro de aforismos, algunos de los cuales 
denotarían animadversión hacia Cataluña, los catala-
nes y el nacionalismo catalán.

Estos hechos, conjuntamente valorados, han sido sub-
sumidos, tanto por la Generalitat como por el Parla-
mento de Cataluña, en las causas de recusación novena 
(amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquie-
ra de las partes) y décima (tener interés directo o indi-
recto en el pleito o causa) de las previstas en el art. 219 
LOPJ, cuya aplicación a los Magistrados constitucio-
nales resulta del art. 80 LOTC.

2. Nuestro enjuiciamiento de fondo debe comenzar re-
cordando nuestra doctrina sobre la garantía y el deber 
de imparcialidad de los Magistrados constitucionales: 

a) La imparcialidad de todo órgano jurisdiccional es 
una de las garantías básicas del proceso (art. 24.2 CE), 
constituye incluso la primera de ellas (SSTC 60/1995, 
de 16 de marzo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, 
FJ 5; y ATC 51/2011, de 5 de mayo, FJ 2). La jurispru-
dencia de este Tribunal viene distinguiendo entre una 
imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no 
ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en 
la que se integran todas las dudas que deriven de las 
relaciones del Juez con aquellas, y una imparcialidad 
objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la 
que se asegura que el Juez se acerca al thema deciden-
di sin haber tomado postura previa en relación con él.

b) En virtud del carácter jurisdiccional que siempre 
reviste la actuación del Tribunal Constitucional y del 
mandato de que sus Magistrados ejerzan su función 
de acuerdo con el principio de imparcialidad (art. 22 
LOTC), hemos declarado que el régimen de recusacio-
nes y abstenciones de los Jueces y Magistrados del Po-
der Judicial es aplicable ex art. 80 LOTC a los Magis-
trados del Tribunal Constitucional (ATC 26/2007, de 5 
de febrero, FJ 2). La enumeración establecida actual-
mente en el art. 219 LOPJ es taxativa y de carácter cer-
rado. Cualquiera que sea la quiebra de imparcialidad 
que se alegue en relación con un Magistrado de este 
Tribunal ha de ser reconducida a una de las mencio-
nadas causas legales (entre otros, AATC 226/2002, de 
20 de noviembre, FJ 1; y 18/2006, de 24 de enero, FJ 
2). Fuera del ámbito de tales causas legales, las apren-
siones o los recelos que las partes puedan manifestar 
son jurídicamente irrelevantes.

c) Para que en garantía de la imparcialidad un Ma-
gistrado pueda ser apartado del conocimiento de un 
asunto concreto, es preciso que existan dudas objeti-
vamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoya-
das en datos objetivos que hagan posible afirmar fun-
dadamente que el Magistrado no es ajeno a la causa o 
permitan temer que, por cualquier relación con el ca-
so concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el 
previsto en la ley, sino otras consideraciones ajenas al 
ordenamiento jurídico. Por tanto, no basta con que las 
dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la 
mente de quien recusa, sino que es preciso determinar 
caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia 
tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y le-
gítimamente justificadas [por todas, SSTC 162/1999, 
de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de marzo, 
FFJJ 14 a) y 16; 5/2004, de 16 de enero, FJ 2; y ATC 
26/2007, de 5 de febrero, FJ 3; así como SSTEDH de 
28 de octubre de 1998, Castillo Algar c. España, § 45; 
y de 17 de junio de 2003, Pescador Valero c. España, 
§ 23].

d) En la medida en que las causas de recusación per-
miten apartar del caso al Juez predeterminado por la 
ley, la interpretación de su ámbito ha de ser restrictiva 
y vinculada al contenido del derecho a un Juez impar-
cial (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8). Es-
ta interpretación restrictiva tiene especial fundamento 
respecto de un órgano, como es el Tribunal Constitu-
cional, cuyos miembros no pueden ser objeto de susti-
tución (AATC 80/2005, de 17 de febrero; y 383/2006, 
de 2 de noviembre, FJ 3). En efecto, en los procesos se-
guidos en los tribunales ordinarios, la consecuencia de 
estimar una recusación es la sustitución del afectado 
(art. 228.2 en relación con los arts. 207 a 214 LOPJ), 
con lo que se reequilibra la composición del órgano. 
Por el contrario, cuando el Tribunal Constitucional 
actúa examinando en Pleno la constitucionalidad de 
una ley o norma con rango de ley, la aceptación de una 
recusación no conlleva posibilidad alguna de sustitu-
ción del afectado.
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e) Es necesario también destacar la naturaleza de al-
gunos procesos constitucionales. En los procesos de 
control de constitucionalidad de leyes también cabe la 
recusación pues el art. 22 LOTC no hace salvedad al-
guna entre los distintos procesos constitucionales, pe-
ro la labor del Tribunal Constitucional consiste en un 
juicio abstracto sobre la constitucionalidad de la nor-
ma impugnada; no se dirimen conflictos entre partes 
que defiendan ante él derechos o intereses propios (in-
tereses subjetivos) sino pretensiones encaminadas a la 
depuración objetiva del ordenamiento (interés objeti-
vo). La naturaleza de los procesos constitucionales pu-
ede comportar modulaciones en la aplicación supleto-
ria de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de 
enjuiciamiento civil en materia de abstención y recu-
sación (ATC 26/2007, FJ 2).

f) Por último, debe recordarse que tal y como estable-
ce el primer párrafo del art. 223.1 LOPJ, «la recusa-
ción deberá proponerse tan pronto como se tenga co-
nocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro 
caso, no se admitirá a trámite». Tan inequívoco aser-
to establece una causa de inadmision a limine, cuya 
razón legal está inspirada en evitar que la posibilidad 
de recusación de cualquier Juez llegue a convertirse 
en una suerte de amenaza o presión para el juzgador, 
erigiéndose en un instrumento que la parte pudiera in-
teresar a su conveniencia, sine die, amparado en la in-
determinación –o difícil probanza– del momento de la 
citada toma de conocimiento.

3. Señaladas las notas más relevantes de nuestra doc-
trina en lo que al presente caso importa, debe descar-
tarse que en nuestro ordenamiento la afiliación a un 
partido político pueda ser, por sí misma, con indepen-
dencia de las circunstancias de cada asunto, causa de 
recusación de un Magistrado constitucional.

La afiliación a los partidos políticos es una concreción 
del ejercicio del derecho de asociación reconocido en 
el art. 22 de nuestra Constitución. Sin embargo, el le-
gislador orgánico puede establecer límites a ese ejer-
cicio para determinados grupos de personas por razón 
de las funciones que desempeñan. La propia Constitu-
ción, en su art. 127.1 CE (y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en su art. 395 lo repite), prohíbe la pertenencia 
a partidos políticos y sindicatos a Jueces, Magistrados 
y Fiscales, mientras se hallen en activo, aunque acto 
seguido defiere a la ley el sistema y modalidades de 
asociación profesional.

En relación con los Magistrados constitucionales, en 
cambio, la Constitución no prohíbe su pertenencia a 
partidos políticos o sindicatos sino que establece que 
la condición de miembro del Tribunal Constitucional 
es incompatible con el desempeño de funciones direc-
tivas en un partido político o en un sindicato y con el 
empleo al servicio de los mismos. Textualmente dice 
el art. 159.4 CE: 

«La condición de miembro del Tribunal Constitucio-
nal es incompatible: con todo mandato representativo; 
con los cargos políticos o administrativos; con el de-
sempeño de funciones directivas en un partido polí-
tico o en un sindicato y con el empleo al servicio de 
los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y 
fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercan-
til.»

Idéntica redacción presenta el art. 19.1.6 LOTC. En na-
da obsta que el art. 159.4 CE añada que «en lo demás, 
los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las 
incompatibilidades propias de los miembros del poder 
judicial», pues la interdicción para éstos de la perte-
nencia a partidos políticos no es propiamente una in-
compatibilidad, sino una prohibición; y la expresión 
«en lo demás» no supone una rectificación, sino una 
confirmación de lo que en el párrafo precedente se ha 
dispuesto con claridad. El diseño de la jurisdicción 
constitucional obliga a considerar que si tanto la Cons-
titución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional no han prohibido a los Magistrados constituci-
onales la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, 
tampoco cabrá entender que esa afiliación pueda ser 
introducida por las partes como causa genérica de re-
cusación en sí misma, y cualquiera que sea el proceso.

Se trata de una nota diferencial en relación con los mi-
embros del Poder Judicial que el constituyente ha esta-
blecido conscientemente –tal y como se evidencia en 
los trabajos parlamentarios de la elaboración del texto 
constitucional– y que se corresponde con la especial 
naturaleza del Tribunal Constitucional, con la limita-
ción temporal del mandato de sus miembros, con el 
carácter político de sus designaciones por los tres po-
deres del Estado y con el efecto de las propias resolu-
ciones del Tribunal, susceptibles de corregir las decisi-
ones de esos tres poderes.

Los Magistrados del Tribunal Constitucional están 
sujetos al juramento o promesa, que prestan al asumir 
su cargo ante el Rey, de guardar y hacer guardar fiel-
mente la Constitución española, lealtad a la Corona y 
cumplir sus deberes como Magistrado Constitucional 
(art. 21 LOTC). Las diversas circunstancias que defi-
nen la personalidad de cada uno de los Magistrados 
y conforman su trayectoria personal no pueden con-
siderarse sin más condicionamientos negativos que 
afecten a su imparcialidad, pues la imparcialidad que 
exige el art. 22 LOTC no equivale a un mandato de 
neutralidad general o a una exigencia de aislamien-
to social y político casi imposible de cumplir en cua-
lesquiera profesionales, también en los juristas de re-
conocida competencia. La inevitable incidencia en la 
interpretación jurídica de las particulares concepcio-
nes del Derecho y visiones del mundo de cada Ma-
gistrado se refleja en la necesaria pluralidad de pers-
pectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones 
y decisiones del Tribunal como órgano colegiado por 
excelencia.
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En el ejercicio de sus funciones los miembros de es-
te Tribunal Constitucional actúan sometidos a estric-
tos parámetros jurídicos y con el solo medio de la ar-
gumentación jurídica para resolver las controversias 
que llegan a su conocimiento, incluso las que presen-
tan un perfil o unas consecuencias más netamente po-
líticos, sin más subordinación que a la Constitución. 
Los argumentos, que son objeto de la pertinente y en 
ocasiones prolongada deliberación en las sesiones co-
legiadas, quedan recogidos debidamente en los funda-
mentos jurídicos en los que se apoya la decisión que 
resuelve el proceso constitucional de que se trate. En 
última instancia, la obligada motivación en la que se 
sustentan las resoluciones garantiza su transparencia 
y su accesibilidad, a través de la puntual publicación 
de las mismas, tanto para las partes del proceso como 
para la comunidad jurídica y la sociedad en general.

Esa nota diferencial del Tribunal Constitucional res-
pecto del Poder Judicial resulta habitual en el Derecho 
comparado. Así, en Alemania el art. 18.2 de la Ley 
del Tribunal Constitucional Federal de 12 de marzo 
de 1951, dice en relación con sus Magistrados que no 
se incurre en parcialidad por razón de la afiliación a 
un partido político. Y cabe destacar que el Tribunal 
Constitucional Federal alemán ha afirmado que «la 
antigua pertenencia a un partido político no sólo no 
es incompatible con el desempeño de la función ju-
dicial, sino que cuando se trata de un Magistrado del 
Tribunal Constitucional, es precisamente esa experi-
encia política la que puede enriquecer la jurispruden-
cia del Tribunal» (Sentencia de 11 de agosto de 2009, 
2 BvR 343/09). En Italia, la Ley de 11 de marzo de 
1953 no prohíbe a los miembros de la Corte Constitu-
cional, durante su mandato, la afiliación política pero 
sí la realización de actividades relacionadas con asoci-
aciones o partidos políticos. No obstante, en Italia no 
se permiten recusaciones de los miembros de la Cor-
te Constitucional (art. 29 de la Norma Integradora de 
los procesos seguidos ante la Corte Constitucional de 
7 de octubre de 2008) salvo en los procesos de enju-
iciamiento penal de determinados altos cargos del Es-
tado atribuidos a ese Tribunal (art. 25 de la Ley núm. 
20 de 25 de enero de 1962). En Francia, el art. 2 del 
Decreto núm. 59-1292 de 13 de noviembre de 1959, 
relativo a las obligaciones de los miembros del Conse-
jo Constitucional, establece únicamente la prohibición 
de ocupar puestos de responsabilidad o de dirección 
en el seno de un partido o agrupación política. Igual-
mente en Portugal, la Ley 28/1982, de 15 de noviem-
bre, de organización, funcionamiento y proceso del 
Tribunal Constitucional, impide el ejercicio de funcio-
nes en los órganos de los partidos, asociaciones políti-
cas o fundaciones conexas (art. 28.1), pero no la afili-
ación a partidos o asociaciones políticas (art. 29.2); si 
bien esta afiliación queda suspendida ex lege durante 
el desempeño del cargo de Magistrado (art. 28.2). Es-
te fue el criterio implícito de las Constituciones eu-
ropeas inauguradoras de la jurisdicción constitucional 

concentrada –y, en España, el de la Ley de 14 de junio 
de 1933, reguladora del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales– que tampoco contemplaron la incompati-
bilidad entre la Magistratura constitucional y la mera 
afiliación a formaciones políticas.

En consecuencia, este Tribunal tiene declarado que la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no impide 
que los Magistrados constitucionales puedan pertene-
cer a partidos políticos y solo les impide ocupar car-
gos de carácter directivo dentro de los mismos, pues 
una afinidad ideológica no es en ningún caso factor que 
mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que se-
gún su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir (ATC 
226/1988, de 16 de febrero, FJ 3). Y en diversas resolu-
ciones este Tribunal declara que la afinidad ideológi-
ca no constituye por sí sola causa de recusación (ATC 
195/1983, de 4 de mayo; y STC 162/1999, de 27 de sep-
tiembre). De especial interés resulta destacar que el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, en la STEDH de 
22 junio 2004, caso Pabla Ky c. Finlandia, ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia de la 
afiliación política en la imparcialidad de los miembros 
de tribunales. En la demanda que origina el menciona-
do proceso fue alegada la falta de imparcialidad de uno 
de los Jueces del Tribunal de Apelaciones de Helsin-
ki, del que formaba parte en condición de especialista 
por razón de la materia, y que, simultáneamente, osten-
taba la condición de miembro del Parlamento finlan-
dés, situación permitida por el ordenamiento nacional. 
La demandante destacaba, además, la filiación política 
socialdemócrata del Juez afectado, coincidente con la 
del Presidente y la del Primer Ministro de la República 
en el momento de los hechos, señalando que los soci-
aldemócratas tenían interés en la materia juzgada (§§ 
22 y 24 y 33). Pues bien, para el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos «aunque la demandante señala la 
filiación política de M. P., el Tribunal no encuentra nin-
guna indicación en este caso de que su pertenencia a 
un partido político concreto tuviera ninguna conexión 
o vínculo con ninguna de la partes en el procedimiento 
o con la sustancia del litigio presentado ante el Tribunal 
de Apelación» (§ 33), excluyendo así la vulneración del 
art. 6.1 del convenio (§ 35).

En realidad, los escritos de recusación presentados re-
conocen expresamente que la Constitución no prohí-
be a los Magistrados constitucionales la afiliación a 
partidos políticos. Pese a ello, el escrito de recusación 
del Gobierno de la Generalitat de Cataluña conside-
ra que el Presidente del Tribunal Constitucional tiene 
conferidas unas atribuciones específicas y superiores 
a las de los demás Magistrados, por lo que el man-
dato de imparcialidad alcanzaría en su persona una 
mayor intensidad. Sin embargo, ni la Constitución ni 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional hacen 
distinción o salvedad alguna entre los miembros del 
Tribunal Constitucional en relación con la posibilidad 
de afiliación política, por lo que no resulta proceden-
te una interpretación como la pretendida, que alteraría 
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sustancialmente el estatus de los Magistrados consti-
tucionales.

4. Una vez establecido que, conforme a nuestra Cons-
titución, la mera afiliación a los partidos políticos es 
un derecho del que no están privados los Magistrados 
constitucionales, no cabe asociar a su ejercicio conse-
cuencias automáticas que afecten a su idoneidad para 
el desempeño de su función. Ahora bien, la compatibi-
lidad de la afiliación política con el deber de imparci-
alidad de los Magistrados constitucionales no implica 
que cualesquiera actos o comportamientos realizados 
con ocasión o como consecuencia de la afiliación po-
lítica sean irrelevantes y que impidan la concurrencia, 
ad casum, de una causa de recusación. Por ello, pese 
al rechazo que merecería la recusación fundamenta-
da únicamente en la afiliación política del Magistrado 
Sr. Pérez de los Cobos de este Tribunal, se hace pre-
ciso realizar algunas consideraciones adicionales, en 
la medida en que las recusaciones planteadas alegan 
un conjunto de hechos en conexión con la afiliación 
política que a juicio del Gobierno y el Parlamento ca-
talanes permiten la aplicación de las causas legales de 
recusación invocadas. Así pues, debemos examinar la 
naturaleza y entidad de esos hechos uno por uno, con 
arreglo a un orden lógico: 

a) Una primera circunstancia que pondría de manifi-
esto, a juicio de las partes recusantes, el compromiso 
ideológico y la coincidencia de intereses con el Parti-
do Popular sería la colaboración con la Fundación para 
el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) mediante la 
participación en diversos seminarios sobre temas vari-
os (reforma laboral, ley de igualdad, inmigración, esta-
tuto del trabajador autónomo, dependencia, etc.). Según 
los recusantes, además, parte de esas colaboraciones no 
se habrían mencionado en la comparecencia en el Se-
nado ni en la documentación que la acompañaba.

Las meras colaboraciones –mediante la participación 
en seminarios con anterioridad al nombramiento co-
mo Magistrado del Tribunal Constitucional– con una 
fundación de estudios, aunque esté vinculada a una 
formación política, resultan en principio inocuas, por-
que «debemos descartar en línea de principio que los 
trabajos científicos de los profesores universitarios, 
así como de otros juristas, de estudio de normas le-
gales, bien vigentes, bien en contemplación hipotética 
de normas venideras, puedan apreciarse como casos 
subsumibles en ninguno de los supuestos de esta causa 
de recusación» (ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 8).

En efecto, este Tribunal tiene declarado que «salvo 
que se desvirtúe el contenido de la garantía de impar-
cialidad, no puede pretenderse la recusación de un Ju-
ez por el mero hecho de tener criterio jurídico antici-
pado sobre los asuntos que debe resolver. No sólo el 
Tribunal Constitucional sino también el resto de Tri-
bunales jurisdiccionales deben ser integrados por Ju-
eces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos 
jurídicos sometidos a su consideración. Por imperati-

vo constitucional, sólo pueden ser nombrados Magis-
trados del Tribunal Constitucional quienes reúnan la 
condición de ‘juristas de reconocida competencia con 
más de quince años de ejercicio profesional’(art. 159.2 
CE), por lo que no es poco común ni puede extrañar 
que, antes de integrarse en el colegio de Magistrados, 
en el ejercicio de sus respectivas profesiones de proce-
dencia, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria 
u obligadamente sobre materias jurídicas que, final-
mente, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto 
de la labor de enjuiciamiento constitucional que tienen 
legalmente atribuida. Lo que precisa la función juris-
diccional son Jueces con una mente abierta a los tér-
minos del debate y a sus siempre variadas y diversas 
soluciones jurídicas que están, normalmente, en fun-
ción de las circunstancias específicas del caso» (ATC 
18/2006, de 24 de enero, FJ 3).

Los recusantes se han limitado a aducir de forma ge-
nérica una relación de colaboración en el pasado del 
Excmo. Sr. Pérez de los Cobos con una fundación de 
una concreta ideología política. Por ello, debemos de-
clarar que las peticiones de recusación únicamente 
contienen a este respecto alusiones genéricas que son 
totalmente inadecuadas para fundamentar una duda 
objetiva sobre la imparcialidad de un Magistrado, tal 
como exige nuestra doctrina.

b) El segundo de los hechos aducidos es la publicación 
en el año 2006 de un libro, titulado «Parva Memoria», 
constituido por un conjunto de sentencias breves o afo-
rismos, algunos de los cuales pondrían de manifiesto, 
a juicio de las instituciones recusantes, los prejuicios 
de su autor contra los catalanes, Cataluña y el naciona-
lismo catalán. Los aludidos aforismos han sido repro-
ducidos en los antecedentes de esta resolución.

Ciertamente los Jueces y Magistrados gozan del de-
recho de expresar libremente sus ideas y opiniones, sin 
perjuicio de los deberes de discreción y reserva cuando 
éstas guardan relación con los asuntos sometidos a su 
jurisdicción. Pero el problema que nos ocupa no puede 
resolverse solo en clave de libertad de expresión, pu-
es, al margen de que unas determinadas manifestaci-
ones de opinión, en cuanto a su emisión, puedan estar 
cubiertas por tal derecho, ello no impediría (si es que 
a tales manifestaciones pudiera atribuírsele esa trans-
cendencia) que pudieran afectar a la imparcialidad del 
Juez que las emite. Libertad de expresión y afectación 
a la imparcialidad de un determinado Juez se sitúan 
en planos jurídicos distintos (AATC 226/2002, de 20 
de noviembre, FJ 4; y 61/2003, de 19 de febrero, FJ 3). 
Sólo este segundo plano jurídico interesa en la presen-
te recusación. A los otros efectos cada Magistrado es 
responsable a título personal del contenido de sus ma-
nifestaciones o declaraciones.

Desde la perspectiva que estrictamente nos correspon-
de, debemos constatar que los recusantes se han limi-
tado a deducir de concretos aforismos incluidos en el 
citado libro una animadversión contra los catalanes, 
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un menosprecio a Cataluña o una aversión hacia el na-
cionalismo catalán. Lo cierto es que los recurrentes no 
presentan una argumentación específica que permita 
establecer que las referidas manifestaciones tengan la 
relevancia necesaria para reflejar algo más que un po-
sicionamiento ideológico.

Por todo ello, ha de concluirse que no existe base ob-
jetiva razonable para poder afirmar que los aforismos 
incluidos en la publicación «Parva Memoria» aduci-
dos como fundamento de la recusación hayan com-
prometido la opinión del Magistrado Sr. Pérez de los 
Cobos sobre los procesos constitucionales a los se refi-
eren los escritos de recusación.

c) Se aduce, en tercer lugar, que el entonces candidato 
Sr. Pérez de los Cobos silenció su afiliación política al 
comparecer el 6 de octubre de 2010 ante la Comisión 
de Nombramientos del Senado.

El ordenamiento jurídico no establece obligación al-
guna para los Magistrados constitucionales de hacer 
pública su afiliación política. Lo cual no es incompati-
ble con el ejercicio de transparencia que incumbe hoy 
más que nunca a todos los poderes públicos, máxime 
en un órgano cuya designación es de origen claramen-
te político.

Debe recordarse que debemos ceñirnos a los concre-
tos hechos planteados por las partes. El Reglamento 
del Senado establece en su art. 184.3 que las Asam-
bleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y 
los grupos parlamentarios pueden proceder a presen-
tar los candidatos, acreditando los requisitos legales 
de idoneidad para desempeñar el cargo. Dado que los 
grupos parlamentarios o las Asambleas Legislativas 
tienen libertad para fijar el contenido de la relación de 
los méritos profesionales y demás circunstancias que 
«en su opinión» manifiesten la idoneidad del candi-
dato para el puesto, son los miembros de la Comisión 
de Nombramientos los que durante la comparecencia 
pueden solicitar al candidato «aclaraciones sobre cu-
alquier extremo relacionado con su trayectoria profe-
sional o sus méritos personales» (art. 185.4 del Regla-
mento). Este Tribunal ya puso de relieve con ocasión 
de la reforma del apartado 7 del art. 184 del Regla-
mento del Senado, que dicha Cámara era «plenamen-
te libre en relación con el juicio de idoneidad que le 
merezcan las distintas candidaturas ante ellas presen-
tadas» (STC 101/2008, de 24 de julio, FJ 9). No habi-
éndose suscitado en el acto de comparecencia ante el 
Senado del entonces candidato Sr. Pérez de los Cobos 
la cuestión de su afiliación a partidos políticos, no ca-
be deducir que la falta de declaración sobre su afilia-
ción a un determinado partido político constituya un 
acto de ocultación de una circunstancia que pudiera 
afectar al ejercicio de sus funciones como Magistrado 
constitucional.

5. Por último, es preciso realizar algunas consideraci-
ones en respuesta al modo en que las partes recusantes 

entienden el sentido y alcance de las causas de recu-
sación 9 y 10 del art. 219 LOPJ. Cabe apreciar, como 
punto de partida, que la primera de ellas –la amistad 
íntima o enemistad manifiesta con una de las partes, 
ex art. 219.9 LOPJ– afecta a la imparcialidad subjetiva 
del Magistrado, en el sentido de que su concurrencia 
revelaría una relación de éste con las partes del pro-
ceso; mientras que, por el contrario, el «interés direc-
to o indirecto» en el asunto (art. 219.10 LOPJ) afecta 
a la relación previa del Magistrado con el objeto del 
proceso.

a) Con relación a la causa establecida en el art. 219.9 
LOPJ, al entender de las partes recusantes, la amis-
tad íntima vendría dada por la especial naturaleza del 
vínculo personal que se establece entre los miembros 
de un partido político, en la medida que la militancia 
comporta no únicamente una afinidad ideológica sino, 
esencialmente, asumir voluntariamente y compartir 
un compromiso de cooperación en la acción del par-
tido, lo que genera una afección o nivel de dependen-
cia que puede inclinar en la misma o mayor medida 
que un puro sentimiento de amistad o de enemistad, 
el ánimo de quien ha adquirido ese compromiso. Por 
su parte, la enemistad manifiesta quedaría reflejada en 
los aforismos contenidos en el libro «Parva Memoria», 
que la parte califica como expresión, no tanto de unas 
ideas como de una actitud de animadversión hacia el 
nacionalismo catalán.

Como se afirmó en el ATC 226/1988, de 16 de febrero, 
FJ 3, y se reiteró en la STC 162/1999, de 27 de septiem-
bre, FJ 7, «la causa legal de recusación no es cualquier 
relación de amistad, sino aquella que aparezca conno-
tada por la característica de la intimidad entre dos per-
sonas, concepto que ciertamente puede considerarse en 
sentido técnico como indeterminado, pero que en nin-
gún caso permite que se le califique como vago o sub-
jetivo. De la amistad dice el Diccionario de la Lengua, 
en la primera de sus acepciones, que es afecto personal, 
puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que 
nace y se fortalece con el trato, y aparece caracterizado 
por la nota de la intimidad cuando penetra y se sitúa en 
la zona espiritual y reservada de la persona». Posterior-
mente, el ATC 351/2008, de 4 de noviembre, rechazó 
de plano la recusación de varios Magistrados de este 
Tribunal, señalando que «la amistad íntima con alguna 
de las partes de la que habla el art. 219.9 LOPJ es paten-
te que nada tiene que ver con una supuesta y desde lue-
go arbitrariamente insinuada afinidad ideológica entre 
los Magistrados recusados y la Sra. Presidenta de este 
Tribunal de la que habla el recurrente, so pena de con-
fundir ideología y amistad, y que naturalmente no son 
conceptos intercambiables».

Así entendida esta causa de recusación, es claro que 
tanto la amistad como la enemistad pertenecen a la es-
fera subjetiva de los sentimientos y sólo pueden pre-
dicarse de las personas físicas. Quedan, por lo tanto, 
excluidos como indicador verosímil de amistad o ene-
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mistad los meros sentimientos de inclinación o de rec-
hazo deducidos del hecho de la pertenencia a partidos 
políticos, asociaciones, corporaciones o grupos soci-
ales, así como en relación a la asunción de creencias 
religiosas e ideologías de signo diverso, mientras no se 
hayan traducido en actos individualizados de amistad 
o enemistad.

A lo anterior no cabe oponer el argumento esgrimido 
por los recusantes de que el Magistrado constitucional 
afiliado a un partido político puede encontrarse en al-
gún caso ante un doble mandato jurídico contradicto-
rio: el mandato constitucional y correlativo deber de 
imparcialidad derivado de su posición de Magistrado, 
por un lado, y el deber de colaborar en la consecución 
de los fines de su partido, de acuerdo con el art. 8.4 
de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de par-
tidos políticos, y los estatutos del partido político en 
cuestión, por otro. Así como la naturaleza del Tribu-
nal Constitucional excluye cualquier relación de sub-
ordinación o sujeción a otros órganos o instituciones 
del Estado, como señala el art. 1.1 LOTC, al estable-
cer que «está sometido sólo a la Constitución y a la 
presente Ley Orgánica», cada uno de sus Magistrados 
queda también sometido únicamente a la Norma Fun-
damental y a la Ley Orgánica de este Tribunal.

Faltando el antes referido carácter personalísimo, el 
problema se reconduce a la existencia o no de una 
«amistad o enemistad ideológica» a la que no cabe 
otorgar relevancia a efectos de recusación, pues, co-
mo dijimos, «en el sistema de valores instaurado por la 
Constitución, la ideología se halla sustraída al control 
de los poderes públicos, prohibiéndose toda suerte de 
discriminación en base a la misma. Nadie puede, pu-
es, ser descalificado como Juez en razón de sus ideas 
y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible 
remover a los Magistrados recusados, aun cuando fu-
esen ciertas las actitudes que se les atribuyen» (ATC 
358/1983, de 20 de julio, FJ 2).

b) La segunda de las causas de recusación invocadas 
es la prevista en el núm. 10 del art. 219 LOPJ, consis-
tente en «tener interés directo o indirecto en el pleito o 
causa». Por «interés directo o indirecto» ha de enten-
derse aquello que proporciona al Magistrado una ven-
taja o beneficio o le evita una carga o perjuicio, para sí 
o para sus allegados. Ha de tratarse de un interés sin-
gularizado en relación con el concreto proceso en que 
se plantee la recusación (ATC 26/2007, de 5 de febre-
ro, FJ 7) y actual, esto es, concurrente en el momento 
en que se promueve el apartamiento del Magistrado 
mediante su recusación.

En el presente caso no se cumple ninguna de estas 
condiciones. En particular no se contiene en los escri-
tos de recusación ningún esfuerzo argumental para in-
dividualizar el supuesto beneficio o ventaja que para 
el Magistrado Sr. Pérez de los Cobos se derivaría del 
resultado de cada uno de veintiséis procesos consti-
tucionales sobre los cuales se han proyectado las re-

cusaciones, versando tales procesos sobre materias 
tan heterogéneas como la comunicación audiovisual, 
el ejercicio de profesiones tituladas y colegios pro-
fesionales, educación, cine, consumo, protección de 
animales, declaración de soberanía, promoción de la 
actividad económica, urbanismo, tributos, depósitos 
bancarios, racionalización del gasto público, prestaci-
ones sociales, formación profesional, comercio o cos-
tas, entre otras. Es doctrina consolidada de este Tribu-
nal, que arranca del ATC 109/1981, de 30 de octubre, 
que para que una solicitud de recusación pueda ser ad-
mitida es requisito imprescindible que el escrito en que 
se formule exprese, concreta y claramente, una causa 
de recusación de las previstas legalmente, con expre-
sión de los motivos en que se funda y acompañando 
un principio de prueba sobre los mismos (entre otros, 
AATC 351/2008, de 4 de noviembre, FJ 2; 126/2008, 
de 14 de mayo, FJ 2; y 40/2011, de 12 de abril, FJ 6).

6. Las anteriores consideraciones abocan a la inadmi-
sión a trámite de las recusaciones promovidas. Desde 
las primeras resoluciones dictadas en materia de recu-
sación, este Tribunal viene admitiendo la posibilidad 
de denegar su tramitación cuando razones procesales 
o de fondo así lo exijan (por todos, ATC 109/1981, de 
30 de octubre).

El rechazo a limine de una recusación puede producir-
se, desde luego, como consecuencia de su defectuoso 
planteamiento procesal (ATC 383/2006, de 2 de no-
viembre, FJ 2; y 394/2006, de 7 de noviembre, FJ 2). 
También es posible inadmitir a trámite una causa de 
recusación, de acuerdo con el art. 11.2 LOPJ, en aten-
ción a las circunstancias que la circundan, de su plan-
teamiento y de las argumentaciones de los recusantes 
(AATC 394/2006, FJ 2; 454/2006, de 12 de diciembre, 
FJ 3; y 177/2007, de 7 de marzo, FJ 1).

En el caso examinado el Tribunal considera que en es-
te momento procesal puede afirmarse con suficiente 
seguridad la improcedencia de la recusación solicitada 
por carecer ictu oculi de fundamento suficiente.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Inadmitir las recusaciones promovidas por la Genera-
litat de Cataluña y el Parlamento catalán en los pro-
cesos constitucionales núms. 3766-2006, 8434-2006, 
8741-2009, 7454-2010, 7611-2010, 7722-2010, 5491-
2012, 6687-2012, 6777-2012, 7208-2012, 7279-2012, 
301-2013, 414-2013, 443-2013, 630-2013, 995-2013, 
1389-2013, 1743-2013, 1744-2013, 1873-2013, 1983-
2013, 3071-2013, 4305-2013, 4911-2013, 4912-2013 y 
5107-2013.

Déjese el original de la presente resolución en el pri-
mero de ellos y llévese testimonio a los demás.

Publíquese este Auto en el «Boletín Oficial del Estado»

Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.
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Votos particulares

Voto particular que formula el Magistrado 
don Luis Ignacio Ortega Álvarez al Auto del 
Pleno que inadmite a trámite los incidentes de 
recusación promovidos por la Generalitat y el 
Parlamento de Cataluña en los procesos núms. 
3766-2006, 8434-2006, 8741-2009, 7454-2010, 7611-
2010, 7722-2010, 5491-2012, 6777-2012, 7208-2012, 
7279-2012, 301-2013, 414-2013, 443-2013, 630-2013, 
995-2013, 1389-2013, 1743-2013, 1744-2013, 1873-
2013, 1983-2013, 3071-2013, 4305-2013, 4911-2013, 
4911-2013, 4912-2013 y 5107-2013.

1. Inicio este Voto particular no dejando de recordar 
la cultura de la obligación de Ortega, de la obligatio, 
que une a una persona con algo más allá de sí mismo y 
que en mi caso es la legitimación institucional de este 
Tribunal en su actual contexto histórico y en relación 
a las funciones que tiene encomendadas por la Cons-
titución.

Adelanto ya que no tiene necesariamente mayor razón 
quien discrepa de quien coincide con la mayoría, ni 
que la verdad tenga que ver con el hecho de estar solo 
o acompañado. En este Voto doy mi interpretación del 
ordenamiento constitucional tal como tuve oportuni-
dad de manifestar en la deliberación ante el Pleno de 
este Tribunal y como creo que debe ser aplicado a este 
asunto y en función de la posición que pienso que este 
Tribunal debiera haber adoptado, aun entre las distin-
tas soluciones posibles.

2. Hace más de siete años que la legitimidad de origen 
de este Tribunal se viene cuestionando por su legitimi-
dad de ejercicio en cuanto al juicio de naturaleza po-
lítica o jurídica que impregnan sus Sentencias y, a mi 
entender, el caso que nos ocupa no puede escaparse a 
esta interpretación institucional ya que en su esencia 
se presenta como un paradigma de este debate.

Este Tribunal no puede concebirse, a sí mismo, como 
un órgano aislado del funcionamiento del resto de las 
instituciones constitucionales, y sin ponderar los efec-
tos de la resolución de este asunto sobre su función 
constitucional de ser el último árbitro de la eventual 
confrontación entre la Constitución, y la libertad de 
configuración del ordenamiento jurídico de que gozan 
los poderes legislativo y ejecutivo, y del equilibrio del 
correcto ejercicio del reparto de poderes que, la Cons-
titución y los Estatutos de Autonomía, realizan entre 
los órganos centrales del Estado y las Comunidades 
Autónomas.

Ya hemos declarado en la STC 162/1999 que en el ám-
bito de la independencia judicial, «las apariencias son 
muy importantes, porque lo que está en juego es la 
confianza que, en una sociedad democrática, los Tri-
bunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciu-
dadanos».

Lo que se dilucida en primer lugar en este asunto es la 
compatibilidad entre la condición de Magistrado del 
Tribunal Constitucional con la de ser miembro de un 
partido político.

La mayoría ha optado por interpretar exclusivamente 
el dictado del art. 159.4 CE y del art. 19.1.6 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), limi-
tando tal incompatibilidad al desempeño de funciones 
directivas en los partidos políticos. No se ha plantea-
do, sin embargo, adecuadamente a mi juicio, las con-
secuencias que la aplicación de esta doctrina tiene pa-
ra la imagen institucional de este Tribunal y para el 
pleno cumplimiento de su función de independencia 
como árbitro constitucional en relación al pluralismo 
político y al pluralismo territorial.

Se obvia así, el haber entrado en la vía marcada en si-
tuaciones anteriores por este Tribunal de una interpre-
tación sistemática, tal como se hizo en la STC 5/1983 
(FJ 3) en la que se consideró que el art. 23.2 CE debía 
ser interpretado «considerando la Constitución como 
un todo, en el que cada precepto encuentra su senti-
do pleno valorándolo en relación a todos los demás». 
Igualmente en al ATC 60/1981 se explica que no ca-
be una interpretación de los preceptos constitucionales 
que se realice «aisladamente y desde sí mismos, sino 
siempre en relación con otros preceptos y con la uni-
dad de la propia Constitución en la que están insertos».

Entre estos preceptos constitucionales están, sin du-
da el art. 159.2 que exige de los miembros del Tribu-
nal ser «juristas de reconocida competencia con más 
de quince años de ejercicio profesional»; el art.159.4, 
in fine, que remite las incompatibilidades de los Ma-
gistrados del Tribunal Constitucional «en lo demás» a 
las propias de los miembros del Poder Judicial; el art. 
159.5 que exige a los Magistrados del Tribunal Consti-
tucional ser independientes en el ejercicio de sus fun-
ciones; y el art. 165 que remite a una Ley Orgánica el 
estatuto de los miembros del Tribunal Constitucional. 
En aplicación de esta última remisión, el art. 1 LOTC 
establece la independencia del Tribunal respecto de 
los demás órganos constitucionales y su sometimiento 
sólo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. El 
art. 19.1 in fine, repite el reenvío de las demás causas 
de incompatibilidad a las propias de los miembros del 
Poder Judicial. Por fin el art. 22 establece que los Ma-
gistrados ejercerán su función de acuerdo con el prin-
cipio de imparcialidad inherente a la misma.

Así pues, la pertenencia de un Magistrado del Tribu-
nal Constitucional a un partido político, debe ser ana-
lizada en un ejercicio de ponderación de los valores 
constitucionales y de la gradación del peso que los dis-
tintos preceptos constitucionales.

En primer lugar, el rechazo a limine de la recusación, 
sin haber abierto pieza separada de suspensión impide 
conocer la certeza de los hechos alegados por los re-
currentes. Para la mayoría, su concepción de la com-
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patibilidad entre la condición de Magistrado del Tri-
bunal Constitucional y la de miembro de un partido 
político, les exonera del deber de constatación de si tal 
militancia ha existido y de si en la actualidad sigue 
existiendo, lo que en mi caso me coloca también en 
una posición discrepante del rechazo a limine de esta 
recusación, sin haber declarado su admisión a trámite 
y haber procedido a la apertura de las correspondien-
tes piezas separadas. Por ello, considero superficial un 
enjuiciamiento basado en las noticias de prensa, pese 
a que se refieran a datos de la Agencia Tributaria, ale-
gados por los recurrentes y en el silencio del recusado, 
lo que impide, especialmente con relación este último, 
aplicar un principio de gradación de comportamientos 
basados en un eventual descuido o error.

En todo caso, tal como ha sido alegado, no cabe de-
jar de reflexionar sobre el régimen jurídico que une 
a los miembros de un partido político con su organi-
zación. Así, en el art. 8 de la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de junio, de partidos políticos, se establece el 
cuadro de derechos y deberes mínimos de los afilia-
dos, además de los que se establezcan en los Estatutos 
del partido. En este cuadro podemos encontrar, de un 
lado, entre los derechos, el de participar en las activi-
dades del partido, a ejercer el derecho de voto, asistir 
a la Asamblea general, y ser elector de los cargos del 
mismo. Igualmente se contienen, entre otras, las sigui-
entes obligaciones de sus miembros: «a) Compartir las 
finalidades del partido y colaborar para la consecución 
de las mismas. b) Respetar lo dispuesto en los esta-
tutos y en las leyes. c) Actuar y cumplir los acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos directivos del 
partido.»

En el caso del Partido Popular, sus estatutos, en su art. 
7, obligan a sus afiliados a: 

«b) Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás nor-
mas que constituyen el ordenamiento interno del par-
tido, las instrucciones y directrices emanadas de sus 
Órganos de Gobierno y Grupos Institucionales, y ajus-
tar su actividad política a los principios, fines y pro-
gramas del Partido Popular.

c) Asistir a las convocatorias que con carácter perso-
nal o general efectúe el Partido, y asumir y cumplir 
con diligencia y responsabilidad las funciones y traba-
jos que se les encomienden.

g) Participar en los procesos electorales como inter-
ventores o apoderados del Partido cuando sean reque-
ridos para ello.

h) Colaborar activamente en las campañas electorales.

i) Difundir los principios ideológicos y el proyecto po-
lítico del Partido Popular.»

Entre los grupos institucionales del Partido Popular, 
según el art. 53 de sus estatutos, están los grupos par-
lamentarios de las cámaras legislativas.

A su vez, en los arts. 11, 12 y 13 se establece como 
infracciones muy graves, graves o leves, la desobedi-
encia a las instrucciones o directrices de emanen de 
los órganos de gobierno y representación del partido, 
así como de sus grupos institucionales; la negativa a 
participar como interventor o apoderado o a colaborar 
activamente en campañas electorales; la inasistencia a 
las reuniones convocadas por los órganos del partido

Sin duda, los partidos políticos cumplen una función 
constitucional de primer orden, ligadas a los valores 
de la democracia y el pluralismo político. Así lo re-
conoce la propia Constitución al declarar en su art. 6 
que expresan el pluralismo político, que concurren a 
la formación y manifestación de la voluntad popular 
y que son un instrumento fundamental para la partici-
pación política.

Sin embargo, desde la perspectiva de los mandatos de 
independencia e imparcialidad, tanto respecto de los 
Magistrados, como del propio Tribunal Constitucio-
nal, es muy razonable pensar que una composición de 
dicho Tribunal con miembros de los distintos partidos 
políticos, cada uno de ellos recibiendo instrucciones 
de sus respectivos partidos y actuando públicamente 
como miembros activos de los mismos, en ejercicio de 
sus derechos y en cumplimiento de sus obligaciones 
como afiliados, quiebra a mi juicio esta posición debi-
da de independencia e imparcialidad.

Nada quita a lo anterior, el que dichas instrucciones 
se emanen o no, o el que el concreto Magistrado no 
ejerza sus derechos o cumpla con sus obligaciones de 
afiliado de partido, porque lo que se asume por la de-
cisión de la mayoría, al legitimar la compatibilidad de 
la militancia política con la condición de Magistrado 
de este Tribunal, es que tales instrucciones de pueden 
recibir, o que tales derechos y obligaciones se pueden 
ejercer o cumplir.

Por ello, aceptar la militancia política de los Magis-
trados del Tribunal Constitucional lleva, a mi juicio, 
a alterar profundamente la recognoscibilidad de esta 
Institución como último árbitro en términos de inter-
pretación jurídica de los conflictos derivados del plu-
ralismo político y el pluralismo territorial con relación 
a los mandatos constitucionales.

Suficiente sombra de sospecha sobre la independencia 
del Tribunal respecto de los partidos políticos, se pro-
duce en virtud de los procedimientos de nombramien-
to de sus Magistrados, y de las ocasionales coinciden-
cias entre el sentido del voto de los Magistrados y el 
signo político de sus proponentes.

Desde sus orígenes, la mejor tradición de este Tribu-
nal ha sido la de defender, y trasladarlo así a los ciu-
dadanos, la ausencia de vinculaciones políticas de sus 
Magistrados, en el certero entendimiento de que un 
Tribunal Constitucional que estuviese presidido, aún 
en el nivel de mera sospecha, por la regla de su vincu-
lación política, serían un Tribunal carente de la auto-
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ritas que exige su papel de Juez imparcial de la Cons-
titución.

Como señaló Tomás y Valiente en su discurso de toma 
de posesión de los Magistrados nombrados en 1992, 
«Esa (la razón jurídica) es la razón que en este Tribu-
nal se ha ejercido durante doce años. Con ellas hemos 
enjuiciado problemas jurídico-constitucionales, sabi-
endo que el Derecho es producto y límite del poder 
político». Palabras similares, que destacaban la inde-
pendencia de este Tribunal de los órganos políticos del 
Estado y de los partidos políticos en concreto, fueros 
pronunciadas en los discursos de los dos últimos Pre-
sidentes del Tribunal en las tomas de posesión de los 
actuales Magistrados.

Los Magistrados de este Tribunal no podemos actuar 
en la esfera política, lo que, en cambio sería acorde y 
coherente con la interpretación de nuestra válida per-
tenencia a partidos políticos.

De hecho, el texto del Auto de la mayoría no entra a 
analizar el despliegue de los derechos y deberes como 
Magistrados como miembros de partidos políticos, ya 
que posiblemente serían capaces, como me sucede a 
mí, de asumir ninguna de sus manifestaciones más vi-
suales: asistencia a mítines políticos, encabezamiento 
de manifestaciones, adhesiones a escritos de reforma 
política, etc..

Precisamente, estas manifestaciones externas de la 
pertenencia a partidos políticos se inscriben en la 
LOPJ como epifenómenos de la prohibición de perte-
nencia a partidos políticos que se aplica a los miem-
bros del Poder Judicial.

Posiblemente es legítimo interpretar que nuestra Cons-
titución configura al Tribunal Constitucional como un 
órgano político, más específicamente como la última 
ratio del arbitraje político; designado por políticos que 
sólo tienen en cuenta la esfera partidista de sus intere-
ses; con una designación basada de forma relevante en 
criterios de afinidad política; y compuesto por juristas 
que son, al mismo tiempo, políticos en activo y pueden 
entender su paso por el Tribunal como un escalón en 
su carrera política.

En lo que a mí respecta me aparto decididamente de 
ese modelo. A mi entender, la Constitución configura 
un Tribunal con funciones jurisdiccionales para la in-
terpretación de la Constitución concebida como nor-
ma jurídica; designado por el resto de los poderes del 
Estado de cuya actuación en términos constitucionales 
va a ser árbitro; con una designación basada en cri-
terios de excelencia y a lo sumo de funcionalidad a 
la índole de los problemas constitucionales que pre-
visiblemente se van a producir durante su mandato; y 
compuesto por juristas cuyo reconocido prestigio sea 
el único factor de selección y que entiendan que su pa-
so por el Tribunal es la culminación de su carrera ju-
rídica.

Legitimar comportamientos individuales, seguramen-
te debidos a un error, mediante la creación de una doc-
trina constitucional que avale la compatibilidad de la 
condición de miembro del Tribunal Constitucional con 
la de miembro de un partido político, supone a mi mo-
do de entender, una irrecuperable deslegitimación de 
las funciones constitucionalmente encomendadas a 
este Tribunal. Sus funciones de árbitro de los límites 
que la Constitución impone a la libertad de configura-
ción del ordenamiento jurídico, basada en las distintas 
concepciones ideológicas o el del equilibrio de pode-
res entre los órganos centrales del Estado y las entida-
des políticamente descentralizadas, quedarían senci-
llamente pulverizadas.

Como ha señalado Pérez Tremps, «el hecho de que los 
conflictos constitucionales entendidos en sentido am-
plio tengan una gran trascendencia política, no signi-
fica que su resolución no pueda sujetarse a criterios de 
Derecho y a formas jurisdiccionales, ese es el sentido 
de la justicia constitucional, la reducción del conflicto 
a cauces jurídicos, sin que ello suponga el ignorar su 
naturaleza política».

Precisamente para realizar esta función de juridifica-
ción, es consustancial que sea manifiesto en los Magis-
trados su actuar jurídico y su independencia respecto 
de cualquier otro poder, incluido aquél que facilitó su 
nombramiento. Recordemos que este elemento de la 
independencia del Tribunal fue el argumento central 
de la contestación de Kelsen a Schmitt para ratificar su 
función verdaderamente jurisdiccional.

En consecuencia, entiendo que, teniendo en cuenta la 
natural evolución del ordenamiento jurídico o lo que 
Cassese denomina «metamorfosis» de las institucio-
nes, no es posible entender que un Magistrado pue-
de ejercer su función jurisdiccional, sino es en una si-
tuación de plena independencia respecto de cualquier 
otro poder o institución, y que ésta plena independen-
cia no es compatible con el mantenimiento, mientras 
ejerce dicha función, de un estatuto paralelo de afilia-
do a un partido político, debido al cuadro de derechos 
y obligaciones que le liga a dicho partido.

Por ello, no es una mera «formalidad» que un juris-
ta miembro de un partido político que es nombrado 
Magistrado de este Tribunal, formule una declaración 
expresa de darse de baja de dicho partido o de realizar 
un acto de suspensión de dicha militancia. Tal comu-
nicación de renuncia al partido de origen, tiene el pro-
fundo significado de un apartamiento de la recepción 
de las instrucciones, directrices, y colaboraciones que 
tal militancia exige. Hasta lo que se me alcanza, esta 
ha sido la práctica de todos aquellos Magistrados que 
han accedido al Tribunal desde una condición de mi-
litancia política.

Esto que es predicable de la condición individual de 
un Magistrado, se eleva a mayor categoría, en relación 
a la independencia del Tribunal en sí, ante la imagen 
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que recibirían los ciudadanos de un Tribunal compu-
esto por miembros de partidos políticos.

Recordemos el principio central de nuestro ordenami-
ento relativo de la interpretación jurídica, contenido en 
el art. 3.1 de nuestro Código civil, que exige una in-
terpretación de las normas acorde a la realidad social 
del tiempo en el que han de ser aplicadas, atendien-
do fundamentalmente al espíritu y finalidad de aque-
llas. Este principio de interpretación evolutiva ha sido 
resaltado por la doctrina especializada (Canosa Use-
ra) destacando que «en el ámbito de la interpretación 
constitucional la evolutividad cobre tal importancia 
que, como ya se ha dicho, merece ser elevada a la cate-
goría de elemento sustancial».

Las reglas de incompatibilidad del art. 154.4 de la 
Constitución son reglas auxiliares de la regla principal 
contenida en el art. 154.5 que exige la independencia 
de los Magistrados. Esta es la regla central, donde se 
encierra la esencia de la legitimación de la función de 
jurisdicción constitucional.

La plenitud de esta regla en nuestro actual momento 
histórico exige, a mi juicio, entender que la remisión 
que el propio art. 154.4 hace a las demás reglas de in-
compatibilidad de los miembros del Poder Judicial, 
son aplicables a los Magistrados del Tribunal Consti-
tucional, incluida la de la militancia política.

Es cierto que la no militancia de jueces y magistrados 
aparece en nuestra Constitución y en la LOPJ como 
una prohibición. Quizá en su momento, pudo enten-
derse que la regla de la independencia de la jurisdic-
ción ordinaria exigía mayores elementos de exclusión 
de la vida política que la de la jurisdicción constituci-
onal. Pero esta concepción hoy en día no es asumible. 
La propia relación del Tribunal Constitucional con el 
Poder Judicial, en materia de derechos fundamentales 
y en lo relativo a las cuestiones de constitucionalidad, 
hace que su legitimidad de superior jurisdicción deba 
verse arropada por una condición de independencia, 
en relación a los poderes políticos, al menos expresada 
en iguales términos.

Piénsese además, que la idea de una diferenciación, en 
términos de requisitos legales de incompatibilidad que 
garanticen su independencia, entre jurisdicción cons-
titucional y jurisdicción ordinaria, coloca a los Magis-
trados de este Tribunal que sean miembros de la carre-
ra judicial en un estatuto diferenciado del resto de los 
Magistrados, so pena que se entienda que un Magis-
trado del Tribunal Supremo que ha mantenido la regla 
de su no pertenencia a partidos políticos durante toda 
su carrera profesional, ahora, como Magistrado de es-
te Tribunal, podría afiliarse a un partido político.

Todas las consideraciones anteriores me llevan a en-
tender que estamos en un supuesto claro de aplicación 
de las reglas de interpretación validadas en la teoría 
del Derecho Constitucional.

Así, Smend señalaba que «por su propia naturaleza la 
Constitución no tiende, así pues, a regular supuestos 
concretos, sino abarcar la totalidad del Estado y la to-
talidad del proceso integrador. Y es esta misma finali-
dad la que no sólo permite, sino que incluso exige del 
intérprete constitucional una interpretación extensiva 
y flexible, que difiere en gran medida de cualquier otra 
forma de interpretación jurídica».

Igualmente, Hesse recordaba que «restringirse a las 
‘reglas tradicionales de interpretación’ supone desco-
nocer la finalidad de la interpretación constitucional; 
supone en buena medida desconocer la estructura in-
terna y los condicionamientos del proceso interpreta-
tivo, por lo que sólo de forma imperfecta es capaz de 
resolver la tarea de una interpretación correcta según 
principios seguros».

Finalmente, tal como ha señalado Rubio Llorente, «la 
interpretación de teleológica de las normas constituci-
onales, exige, sin embargo, que se tenga en cuenta el 
telos de la Constitución».

También, nuestra propia doctrina, como ya antes he-
mos destacado, (STC 5/1983 y ATC 60/1981), se hace 
eco de una interpretación que parte del conflicto en-
tre dos normas constitucionales, en nuestro caso las 
reglas de la incompatibilidad y el principio de inde-
pendencia, al que hay que dar una interpretación sis-
temática o integradora.

Dado que, a mi entender, la regla de la independencia 
es la regla sustantiva de la legitimación de la función 
jurisdiccional, mientras que las reglas de la incompa-
tibilidad son reglas auxiliares y de colaboración apli-
cativa a dicha regla sustantiva, lo único que impediría 
esta aplicación prevalente de la regla de la indepen-
dencia, sería si la inclusión de la prohibición de mi-
litancia en partidos políticos a un Magistrado altera 
de forma relevante su condición de Magistrado y que 
la interpretación, derivada de una interpretación ple-
na del principio de independencia, según la cual en su 
estatuto no cabe la militancia política, impida al Ma-
gistrado la realización de su función de jurisdicción 
constitucional.

De este modo, debido a que la regla básica de su elec-
ción es su condición de jurista de reconocido presti-
gio con más de quince años de experiencia y que su 
función jurisdiccional se basa en una interpretación 
en Derecho de cualquiera de los recursos y conflictos 
planteados ante el Tribunal, la eliminación de su esta-
tuto personal de la posibilidad de ejercer una militan-
cia en un partido político, no sólo no menoscaba dicho 
estatuto, sino que lo refuerza y, con ello, el estatuto del 
propio Tribunal Constitucional.

Se cumplen, así, dentro del principio interpretativo de 
unidad de la Constitución, tanto el principio de con-
cordancia práctica, como los criterios de corrección 
funcional y eficacia integradora. La optimización del 
principio de independencia de los Magistrados, es 
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acorde, al mismo tiempo, de forma proporcionada y 
razonable, con una ampliación teleológica de su esta-
tuto de incompatibilidades sin que ello menoscabe sus 
funciones jurisdiccionales, lográndose una interpreta-
ción que supera la contradicción entre ambas normas.

3. Discrepo, asimismo de la mayoría, en lo relativo a 
no considerar que la militancia en un partido político 
de un Magistrado, pueda ser concebida por una de las 
partes como un supuesto de vulneración de su derecho 
a un Juez imparcial, cuando debe dilucidar sobre un 
asunto en la que la otra parte es un Gobierno del mis-
mo color político que el de la militancia del Magis-
trado.

En primer lugar, considero incompleta la reflexión del 
juicio de constitucionalidad como mero un juicio ob-
jetivo, en el que se desdeñan los intereses de las par-
tes que atacan o defienden una determinada interpre-
tación de la constitucionalidad.

Para García Pelayo, esta interpretación totalmente ob-
jetiva, derivada del constitucionalismo alemán, «pue-
de que sea una manera demasiado unilateral de ver las 
cosas, pues defender los derechos o las pretensiones 
subjetivas garantizadas por la Constitución significa 
concretizar la defensa del orden constitucional objeti-
vo, y defender a éste significa defender los derechos y 
pretensiones que ampara: lo abstracto vive en lo con-
creto y lo concreto es la específica articulación en un 
caso de notas abstractas».

También Pérez Tremps, se manifiesta en relación a es-
te «control objetivo» de constitucionalidad respecto de 
conflictos entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas o entre la mayoría y la minoría parlamentaria 
señalando que «las ‘pretensiones de las partes’en estos 
casos es verdad que, en el campo de la teoría, están su-
bordinados al interés objetivo, pero sería ingenuo pen-
sar que se plantean como simples vías para garantizar 
la norma fundamental y que los ‘intereses’de las par-
tes, por más que sean siempre de naturaleza pública, 
carecen de valor alguno. El juego de los intereses polí-
ticos es, sin duda, de gran importancia e ignorarlo su-
pone caer en un formalismo excesivamente aséptico».

A mi modo de ver, las características de la jurisdicción 
constitucional, especialmente en recursos y cuestiones 
de inconstitucionalidad, hace que las partes deban ser 
siempre sujetos públicos y que el conflicto se sitúe en 
el plano de la corrección o incorrección constitucional 
de una norma. Pero ello no elimina el interés de cada 
una de las partes en dicha interpretación, que en unos 
casos puede venir a confirmar o a rechazar políticas 
expresadas en programas electorales y, en otros, otor-
ga o niega un espacio del reparto de poder territorial 
que está, ínsito en el debate competencial.

De este modo, la coincidencia de la afiliación política 
de un Magistrado con el hecho de que su partido polí-
tico o el gobierno de esa mayoría política sean parte en 
un proceso constitucional, legítimamente, a mi enten-

der, abre de forma razonable en la otra parte procesal 
una duda razonable y objetiva acerca de la imparciali-
dad de dicho Magistrado. Es más, dicha duda sería in-
cluso extensible a las del resto de los componentes del 
colegio de Magistrados, que también, legítimamente, 
podrían alegar hasta qué punto esta situación condici-
ona el debate en el seno de la institución.

A mi entender, sin bien son legítimos los intereses de 
los agentes políticos en lograr una interpretación de la 
Constitución acorde con su programa político o con la 
ampliación de su esfera de poder, la conexión de un 
Magistrado con estos intereses a través de su militan-
cia política, configura una duda más que razonable so-
bre la imparcialidad objetiva de dicho Magistrado en 
este tipo de asuntos.

Lo que se acaba de poner de manifiesto, es un ejemplo 
más de la inviabilidad de la militancia política con la 
condición de Magistrado. Un Tribunal, así compuesto, 
o bien estaría siempre bajo la sospecha de ser la tras-
posición de posiciones políticas o bien, debido al no 
cumplimiento de una parte importante de sus miem-
bros de la regla de la imparcialidad objetiva, no podría 
adoptar una decisión por falta de quorum.

Como es sabido este Tribunal en su Auto 26/2007 (FJ 
3), entre otros, ha sentado una jurisprudencia clara en 
cuanto a la finalidad de la imparcialidad judicial: 

«La garantía de un Tribunal independiente y alejado 
de los intereses de las partes en litigio constituye una 
garantía procesal que condiciona la existencia misma 
de la función jurisdiccional. La imparcialidad judici-
al aparece aquí dirigida a asegurar que la pretensión 
sea decidida exclusivamente por un tercero ajeno a las 
partes y a los intereses en litigio y que se someta ex-
clusivamente al ordenamiento jurídico como criterio 
de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que 
esa libertad de criterio en que estriba la independencia 
judicial no sea orientada a priori por simpatías o anti-
patías personales o ideológicas, por convicciones e in-
cluso por prejuicios, o lo que es lo mismo, por motivos 
ajenos a la aplicación del Derecho...

En cualquier caso, desde la óptica constitucional, para 
que en la garantía de la imparcialidad un Juez pueda 
ser apartado del conocimiento de un asunto concre-
to es siempre preciso que existan dudas objetivamente 
justificadas; es decir exteriorizadas y apoyadas en da-
tos objetivos que hagan posible afirmar fundadamen-
te que el Juez no es ajeno a la causa o permitan temer 
que, por cualquier relación con el caso concreto no va 
a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, 
sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento ju-
rídico. Ha de recordarse que, aun cuando en este ám-
bito las apariencias son muy importantes, porque lo 
que está en juego es la confianza que los Tribunales 
deben inspirara a los ciudadanos en una sociedad de-
mocrática, no basta con que tales dudas o sospechas 
sobre su imparcialidad surjan en la mente del que los 
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recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si 
las mismas alcanzan una consistencia tal que permi-
tan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente jus-
tificadas.»

Entender, como se entendió en ese mismo Auto, que 
una postura científica en materia de reparto compe-
tencial «constituye un elemento objetivo que razona-
blemente permite la suspicacia de la parte recusante 
acerca de la imparcialidad con la que el Magistrado 
recusado está en condiciones de abordar el enjuicia-
miento de la norma impugnada» –postura de la que 
estoy radicalmente en contra–, y, en cambio, entender 
en el Auto del que discrepo, que la afinidad política 
de un Magistrado con una de las partes procesales, no 
es motivo para entender que los recusantes tengan una 
duda objetivamente justificada que no ha surgido úni-
camente de su mente, supone, a mi juicio, un cambio 
excesivo de criterio que el análisis casuístico no expli-
ca, ni justifica suficientemente.

4. Lo mismo cabe decir con relación a las manifesta-
ciones realizadas por el Magistrado recusado con re-
lación a Cataluña y al nacionalismo, que coincide con 
la actual condición e intereses de los recurrentes. Afir-
mar que «la única ideología capaz de seguir produci-
endo pesadillas es el nacionalismo» y que «no hay en 
Cataluña acto político que se precie sin una o varias 
manifestaciones de onanismo», constituye una mani-
festación muy contundente de un pensamiento radical-
mente contrario a la misma naturaleza política de los 
recurrentes: Gobierno catalán de ideología nacionalis-
ta y Parlamento catalán de mayoría nacionalista.

El hecho de que tales manifestaciones hayan sido pu-
blicadas en 2006 y que se puedan catalogar de obra 
literaria, no elimina el problema de fondo. En primer 
lugar porque de este tipo de obras literarias, consis-
tentes en una recopilación de aforismos, se reconoce 
que entrañan al mismo tiempo la manifestación de un 
pensamiento político, económico o social. En segun-
do lugar, porque no se conocen, ni la eliminación de 
la posibilidad de haber abierto una pieza separada lo 
ha permitido, manifestaciones contrarias del mismo 
Magistrado o explicaciones acerca del sentido de las 
mismas.

5. En definitiva, y tenida cuenta que los recurrentes 
alegaban una valoración conjunta de los hechos apor-
tados, considero que este Tribunal debería haber ad-
mitido a trámite esta recusación. En consecuencia, no 
me es posible, en términos de Derecho, aceptar el fallo 
de la presente resolución.

Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.

Voto particular que formula el Magistrado 
don Fernando Valdés Dal-Ré al Auto del 
Pleno que inadmite a trámite los incidentes 
de recusación promovidos por la Generalitat 
y el Parlamento de Cataluña en los procesos 
constitucionales núms. 3766-2006, 8434-2006, 
8741-2009, 7454-2010, 7611-2010, 7722-2010, 5491-
2012, 6687-2012, 6777-2012, 7208-2012, 7279-2012, 
301-2013, 414-2013, 443-2013, 630-2013, 995-2013, 
1389-2013, 1743-2013, 1744-2013, 1873-2013, 1983-
2013, 3071-2013, 4305-2013, 4911-2013, 4912-2013 y 
5107-2013.

Como tuve la oportunidad de manifestar durante la 
deliberación de los presentes incidentes de recusación, 
disiento de la decisión mayoritariamente adoptada. 
Dentro del máximo respeto hacia el parecer mayorita-
rio de mis compañeros, entiendo, por las razones que 
de inmediato expresaré, que el fallo debió de decla-
rar la admisión a trámite de los mencionados inciden-
tes, procediendo, por consiguiente, a la apertura de las 
oportunas piezas de recusación.

1. Dada su innegable transcendencia constitucional, la 
cuestión planteada en los presentes incidentes de re-
cusación no puede y tampoco debe ser resuelta con 
argumentaciones de signo preponderantemente nor-
mativista; esto es, mediante el recurso a un tipo de 
motivaciones que puede ser percibido como equiva-
lente a una deliberada renuncia por el Tribunal a dictar 
un pronunciamiento dotado de la debida consistencia 
y densidad doctrinal. Es esta lógica metodológica a la 
que no se adapta, a mi juicio, la inadmisión liminar 
adoptada por el Tribunal.

El Auto del que me separo, en efecto, ha soslayado en 
su fundamentación jurídica diferentes temas cuyo tra-
tamiento, a mi entender, resulta de todo punto impres-
cindible. Me quiero referir a los cuatro siguientes: la 
caracterización constitucional de la función jurisdicci-
onal y la independencia del Tribunal; el deber de trans-
parencia de la institución y sus miembros; la confianza 
de la sociedad y la de poderes públicos que intervienen 
en los procedimientos de constitucionalidad, que enla-
za con el prestigio y el crédito en la institución, clave 
para un ejercicio eficaz y con auctoritas de la función 
constitucional que desarrollamos y, finalmente, el es-
cenario en el que se han instalado estos incidentes.

Las razones apenas enunciadas ya justifican, incluso 
sin necesidad de extensas argumentaciones, la admi-
sión a trámite de los presentes incidentes de recusación 
presentados por los poderes legislativo y ejecutivo de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, contribuyendo 
así a borrar todo rastro de duda sobre la independen-
cia e imparcialidad del Tribunal y de sus miembros. 
En contra de la decisión tomada por la mayoría, la ad-
misión a trámite de las recusaciones y la apertura de 
la correspondiente instrucción de la pieza de recusa-
ción hubiera sido la única solución capaz de ofrecer 
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una respuesta satisfactoria, acorde a las exigencias de 
entereza y transparencia institucional.

2. En estas recusaciones subyace, por lo pronto, una 
cuestión de gran relieve constitucional que el Auto no 
toma suficientemente en consideración. Este Tribunal 
se configura como un órgano constitucional, diseña-
do por el constituyente en la tradición del modelo eu-
ropeo de jurisdicción constitucional concentrada, con 
la finalidad de garantizar la primacía de la Constitu-
ción como norma jurídica. Al Tribunal le corresponde, 
en su función de intérprete supremo de nuestra Carta 
Magna [art. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC)], custodiar la permanente distinción 
entre la objetivación del poder constituyente y la ac-
tuación de los poderes constituidos, los cuales nunca 
podrán rebasar los límites y las competencias estable-
cidas por aquél (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 4). 
En dicha tarea, por decirlo sin ambigüedades, el Tri-
bunal garantiza la primacía de la Constitución y la ple-
nitud del Estado que esta norma superior instituye, lo 
que equivale a decir que adquiere una posición central 
a través de su función de control, verificando que las 
decisiones de los poderes constituidos, también las de 
carácter político, respetan el texto constitucional.

Debe señalarse, en consecuencia, que la atribución por 
la CE de competencias jurisdiccionales que inciden en 
cuestiones y decisiones no sólo de naturaleza estric-
tamente normativa, sino también de caracterización y 
dimensión o repercusión políticas, confiere a este Tri-
bunal, de modo estructural, un cometido y una parti-
cipación decisiva en la dirección política del Estado, 
en la formación de la voluntad del mismo. No de otro 
modo puede calificarse nuestra intervención en la defi-
nición de lo que sea la actividad del Estado y, por ello, 
en la delimitación, el funcionamiento, la vocación y la 
estabilidad del sistema constitucional.

Ese expreso mandato se desarrolla respecto de un 
texto constitucional que, como fruto de un reconoci-
do consenso político, queda perfilado por el carácter 
abierto y la menor densidad de sus previsiones nor-
mativas en contraste con la legalidad ordinaria. Es-
ta circunstancia hace más penetrante el ejercicio del 
cometido encomendado a este Tribunal, ampliando el 
margen de su libertad interpretativa y dotando, en su-
ma, de mayor alcance a nuestros pronunciamientos en 
la definición de un modelo constitucional forzosamen-
te abierto por voluntad del poder constituyente y por 
imperativo del pluralismo político que lo preside (art. 
1.1 CE), y forzosamente evolutivo por la necesidad de 
dar respuesta a las demandas cambiantes de una soci-
edad en constante transformación (STC 198/2012, de 
6 de noviembre, FJ 9). Tal empeño nos exige una in-
terpretación igualmente evolutiva de la Constitución, 
so pena de incurrir en una rigidez y anquilosis que a 
la larga privaría de sentido la misión que se nos ha en-
comendado. Una función que posee, también por ello, 
trascendencia política.

En suma, es de esencia a su arquitectura constitucio-
nal que este Tribunal sea el único, de entre los órganos 
constitucionales, en cuyo proceso de nombramiento 
participen todos los demás órganos constitucionales, 
y que a la vez sea el órgano investido con el poder de 
controlar que la actividad política de aquéllos se de-
senvuelva dentro de los límites fijados por la Constitu-
ción, en los flexibles términos ya expuestos.

Complemento necesario de esta concepción es su inter-
sección con el principio de independencia. La normativa 
reguladora del Tribunal determina que, como intérprete 
supremo de la Constitución, es único en su orden, inde-
pendiente de los demás órganos constitucionales y some-
tido exclusivamente a la Constitución y a su Ley Orgánica 
(art. 1 LOTC), siendo sus Magistrados independientes en 
el ejercicio de su mandato (art. 159.5 CE), como cargos 
públicos electivos pero no representativos, expresamente 
establecidos en la propia Constitución (STC 133/2013, de 
5 de junio, FJ 4). La independencia conforma la premisa 
habilitante del libre ejercicio de su función constitucional, 
y se garantiza a través de un estatuto singular del que, por 
voluntad del constituyente, no forma parte la prohibición 
de afiliación a un partido político. Es este, y no hay razón 
para negarlo, un equilibrio de notable complejidad y no 
exento de polémicas y de riesgos, pero fundado en la idea 
expresada por quien fuera el primer gran teórico europeo 
de la justicia constitucional, Hans Kelsen, de que resulta 
preferible aceptar, más que una influencia oculta y, por lo 
mismo, incontrolable, de los partidos políticos, su partici-
pación legítima en la formación del Tribunal.

Así entendido, el Tribunal Constitucional es un órgano 
de inequívoca naturaleza político-constitucional, deri-
vando esta adjetivación de su función y del objeto de 
sus resoluciones así como de la fuente de su legitima-
ción y el procedimiento de designación de sus miem-
bros. En otras palabras, el Tribunal Constitucional, a 
través de las decisiones que en colegio adoptan los Ju-
eces elegidos, desempeña una función jurisdiccional 
con repercusión política; directa y netamente política, 
pues el Derecho Constitucional tiene contenido políti-
co en cuanto define los principios y valores configura-
dores de nuestro Estado plural y de nuestra conviven-
cia, y precisa los límites de la acción y las relaciones 
entre los diversos poderes constituidos.

Por consiguiente y a pesar de mi coincidencia con la 
afirmación contenida en el Auto del que discrepo de 
la compatibilidad de la militancia política y el desem-
peño del cargo de Magistrado, la decisión de la mayo-
ría sortea una indeclinable tarea; a saber: la de reflexi-
onar sobre las consecuencias de la obligada pluralidad 
ideológica y política que constitucionalmente ha de 
caracterizar a este Tribunal. Lejos de quebrar su in-
dependencia y al margen de que sus integrantes for-
malicen o no sus creencias ideológicas mediante ac-
tos de afiliación en partidos políticos, la mencionada 
y compleja pluralidad asegura el contraste de pensa-
miento que precisa el control de constitucionalidad de 
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una norma fundamental fruto del consenso político. 
Esa es la garantía en el recto ejercicio de la función, 
como seguramente es la razón por la que la Constitu-
ción no considera la militancia en partidos políticos 
ni fuente de incompatibilidad ni motivo de pérdida de 
independencia.

3. Lo anterior, no obstante, apunta un segundo plano 
del análisis: la transparencia. Si bien nuestro ordena-
miento jurídico no obliga a revelar la afiliación políti-
ca no solo a los Jueces constitucionales sino, con cri-
terios de generalidad, a ciudadano alguno, lo cierto es 
que dicha afiliación, y en particular el hecho de no ha-
cerla pública, podría ser calificada como un hecho re-
levante con algún tipo de consecuencia en el juicio de 
la cuestión que se nos somete.

Un juicio algo más reposado, basado en el examen del 
sistema jurídico que, en su conjunto, rige la jurisdicción 
constitucional, priva de la obligada consistencia jurídi-
ca a conclusiones precipitadas sobre esta problemática. 
Como se ha razonado, el Tribunal Constitucional tiene, 
por voluntad del poder constituyente, una indeclinable 
dimensión política que, en lo aquí importa destacar, se 
manifiesta en la activa intervención que en el nombra-
miento de los magistrados tienen los restantes poderes 
constituidos. Estos, desde luego, han de seleccionar a 
«juristas de reconocida competencia» (art. 159.2 CE). 
Pero es ésta una exigencia constitucional que, pese a su 
indiscutible relevancia, no agota o absorbe el perfil de 
la personalidad del Magistrado elegido, que, al acceder 
al alto cargo, ya cuenta con un relevante patrimonio de 
ideas y valores que en modo alguno puede dejar de ha-
cerse presente en el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal. Cuando los poderes constituidos –las cámaras le-
gislativas, el Gobierno o el Consejo General del Poder 
Judicial– proponen a los candidatos que han de cubrir 
las vacantes del Tribunal Constitucional, aquellos ya 
han procedido con carácter previo a valorar y ponderar 
debidamente y, sobre todo, de manera agregada la inte-
gridad de las experiencias profesionales, de las vivenci-
as personales y de las creencias ideológicas de estos. Y 
en ese enjuiciamiento de conjunto, dichos poderes han 
de hacerse eco, como no podía ser de otro modo, de las 
diferentes sensibilidades políticas e ideológicas presen-
tes en una sociedad pluralista, perteneciendo a la nor-
malidad constitucional que la selección misma recaiga 
en juristas cuyo pensamiento jurídico resulte, en térmi-
nos generales, convergente o divergente con distintas 
opciones de política de derecho; con aquellas sosteni-
das, defendidas, compartidas o criticadas precisamente 
por el poder que interviene en cada concreta propuesta 
de selección.

Es esta una realidad que ni conviene desconocer ni 
mucho menos, como en ocasiones tiende a realizarse 
por parte de determinados ambientes de opinión, des-
calificar desde una perspectiva constitucional. Muy 
antes al contrario, forma parte de la propia concepción 
constitucional de nuestra jurisdicción. La confronta-

ción de la afiliación política con las obligadas exigen-
cias de imparcialidad e independencia puede servir, 
así pues y a lo sumo, como un dato más de valoración 
respecto de los restantes elementos que fueron tenidos 
en cuenta en la definición del perfil de personalidad de 
los magistrados.

Esta reflexión no merma, sin embargo, el protago-
nismo que posee aquí un elemento ya reseñado en el 
número anterior: la necesidad de dar respuesta a las 
demandas cambiantes de una sociedad en constan-
te transformación, que reclama transparencia en sus 
instituciones y, en particular, en sus órganos políti-
cos. Por eso hubiera sido deseable reflexionar sobre los 
márgenes que ofrece el art. 16.2 CE en orden a deter-
minar marcos de transparencia en esta materia, dirigi-
dos a los Magistrados de este Tribunal, así como que 
éstos, en todo caso, decidan asumir un proceder que 
alimente la confianza de la sociedad en el ejercicio de 
su función jurisdiccional. Interiorizar ese doble plano 
(la natural dimensión política de la tarea del Tribunal 
y la transparencia respecto de los hechos relevantes), 
traduciéndolo sea en deber jurídico, sea en compromi-
so personal de publicidad, haría resplandecer la rea-
lidad en la que nos movemos, sin constantes destem-
planzas a menudo derivadas del desconocimiento de la 
delicada y compleja función constitucional encomen-
dada o, lo que es más serio y preocupante, de la deli-
berada distorsión de esa función.

4. Enlaza lo que viene de decirse con el tercero de los 
planos a los que antes aludía: la confianza de la so-
ciedad y de los poderes públicos que intervienen en 
los procedimientos de constitucionalidad, que no sólo 
descansa en la garantía de independencia, sobre la que 
reflexioné anteriormente, sino también en la garantía 
de imparcialidad.

La trascendencia política de nuestros pronunciamien-
tos obliga a elevar el estándar desde este último pris-
ma; esto es, y en lo que aquí concierne, cuando pueda 
existir sombra de parcialidad de los miembros de es-
te Tribunal. Determinadas vicisitudes, incluso cuando 
posean cobertura constitucional, pueden revelar falta 
de imparcialidad ad casum, siempre que aflore en el 
examen correspondiente una inidoneidad específica 
para juzgarlo, ya por indebida relación con una de las 
partes, ya por contaminación respecto del objeto del 
procedimiento. Nada de ello puede ponderarse sin la 
admisión a trámite de estas peticiones. La apertura de 
la oportuna instructoria no solo asegura el tratamien-
to a fondo de lo alegado y su proyección a cada uno 
de los procedimientos afectados por las recusaciones. 
Además de ello y de modo destacado, constituye la 
mejor garantía para preservar y reforzar la confianza 
del público y de las instituciones y, con ello, su con-
vicción de que el Tribunal desarrolla su función juris-
diccional con objetividad, independencia e imparcia-
lidad. La pérdida de prestigio de una institución viene 
de la mano de su pérdida de confianza.
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La confianza de la ciudadanía exige extremar, con ex-
quisito rigor, las garantías de imparcialidad. La soci-
edad evoluciona, la Constitución evoluciona y el Tri-
bunal Constitucional debe evolucionar al ritmo de los 
tiempos. Tiempos que no son de torres de marfil, sino 
de casas de cristal. En referencia a ese prisma, la STC 
46/1998 (FJ 5) dejó dicho que «la acción de los Tribu-
nales, que son garantes de la justicia y cuya misión es 
fundamental en un Estado de Derecho, tiene necesidad 
de la confianza del público y también conviene prote-
gerla contra los ataques carentes de fundamento». Por 
ello, un Auto de inadmisión a limine en una cuestión de 
la relevancia constitucional de los presentes incidentes 
de recusación puede poner entre paréntesis ese princi-
pio de confianza y, consiguientemente, el crédito de los 
veredictos presentes y futuros de esta institución.

Tampoco robustece la inadmisión liminar la confianza 
depositada por la Generalitat y el Parlamento de Cata-
luña al someter a nuestra consideración las controver-
sias sustanciadas en los procedimientos afectados por 
las recusaciones, que no son sino reflejo de la delicada 
función arbitral conferida al Tribunal Constitucional 
en los conflictos que enfrentan a los poderes del Esta-
do. Al plantear una duda de imparcialidad basada en 
razones de diferente factura fáctica y naturaleza jurí-
dica, las alegaciones presentadas por las partes recu-
santes habrían de haberse ponderado durante la trami-
tación prevista para los incidentes de recusación, que 
–sin entrar ahora en innecesarios detalles– compren-
de la audiencia a las partes, al propio recusado, el reci-
bimiento a prueba y el informe del Ministerio Fiscal. 
Y, particularmente, dichas alegaciones habrían de ha-
berse valorado, de modo inexcusable y mediante un 
análisis singularizado, teniendo en cuenta la integri-
dad de los elementos de juicio, de cuyo resultado no ha 
lugar a enjuiciar aquí y ahora. Una inadmisión liminar 
como la adoptada, en mi opinión, no favorece la per-
cepción pública sobre la imparcialidad e independen-
cia no solo ni tanto del Magistrado recusado sino, de 
manera señalada, del propio Tribunal.

5. Todo lo anterior adquiere especial relevancia en es-
te momento en el escenario en el que asunto ha queda-
do instalado. Ante la fuerte polémica que se ha gene-
rado en torno a los incidentes que nos ocupan, que ha 
llegado a poner en entredicho la propia esencia de nu-
estro modelo de justicia constitucional, el órgano en-
cargado de ejercer la función de intérprete supremo de 
la Constitución no puede declinar ni el ejercicio de su 
función constitucional ni tampoco desplegarla de es-
paldas a los acontecimientos, acentuando innecesaria-
mente las tensiones existentes entre los poderes cons-
tituidos. No creo necesario abundar en lo que apunto. 
Bastará invocar la responsabilidad de todos.

La admisión a trámite de las presentes recusaciones, 
con la apertura de la o de las correspondientes piezas 
separadas, propiciando una activa intervención de los 
sujetos afectados, era, para mí, la única vía proceden-

te de garantizar los valores que están en juego: inde-
pendencia, transparencia, imparcialidad, confianza del 
público y credibilidad institucional. Como otra ha sido 
la decisión de la mayoría, no puedo sino discrepar del 
procedimiento seguido y declarar que no me es posible 
jurídicamente aceptar el fallo de la presente resolución.

Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Pressupost del Parlament per al 2014
Tram. 230-00002/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 09.10.2013, DSPC-P 32

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octu-
bre de 2013, ha debatut el dictamen de la Mesa Am-
pliada relatiu al pressupost del Parlament per al 2014.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’apartat 3.g 
de l’article 29 del Reglament, ha adoptat els acords se-
güents: 

a) Aprovar el Projecte de pressupost del Parlament per 
al 2014 (tram. 230-00002/10).

b) Aprovar el següent article del pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2014: 

«1. La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar 
el romanent de crèdit dels exercicis 2012 i 2013 de la 
secció PA, servei pressupostari PA 01, als mateixos ca-
pítols del pressupost per al 2014.

»2. Les dotacions pressupostàries de la secció PA, ser-
vei pressupostari PA 01, s’han de lliurar en ferm i pe-
riòdicament a nom del Parlament, a mesura que aquest 
les demani.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions 
de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, 
sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al De-
partament d’Economia i Coneixement, i pot acordar 
criteris de vinculació dels crèdits diferents dels esta-
blerts per aquesta llei.»

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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PressuPost del Parlament de Catalunya Per al 2014

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte Import article Import total 

i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 50.960.854,93

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.220.149,96

10 ALTS CÀRRECS 6.707.649,10
100 Alts càrrecs 6.707.649,10

1000001 Retribucions bàsiques 6.707.649,10

11 PERSONAL EVENTUAL 694.978,97
110 Personal eventual 694.978,97

1100001 Retribucions bàsiques 489.206,94
1100002 Retribucions complementàries 205.772,03

12 PERSONAL FUNCIONARI 11.368.004,18
120 Retribucions bàsiques 8.085.049,33

1200001 Retribucions bàsiques 8.085.049,33
121 Retribucions complementàries 3.282.954,85

1210001 Retribucions complementàries 3.282.954,85

13 PERSONAL LABORAL 64.253,06
131 Personal laboral temporal 64.253,06

1310001 Retribucions bàsiques 36.050,30
1310002 Retribucions complementàries 28.202,76

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS  
EXTRAORDINÀRIES 70.000,00

150 Incentius al rendiment  0,00
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries 70.000,00
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 70.000,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.222.350,79
160 Quotes socials 4.222.350,79

1600001 Seguretat Social 4.135.873,86
1600002 MUFACE 7.148,90
1600004 Altres règims de previsió social 79.328,03

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.092.913,86
171 Aportacions a plans de pensions 0,00

1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00
172 Altres prestacions socials 987.913,86

1720001 Prestacions complementàries 987.913,86
173 Despeses socials 105.000,00

1730001 Despeses socials 105.000,00

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 9.562.659,17

20 LLOGUERS I CÀNONS 319.443,56
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions 110.000,00
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-

turals, edificis i altres construccions 110.000,00
201 Lloguers i cànons de material transport 44.720,00

2010001 Lloguers i cànons de material de transport 44.720,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte Import article Import total 

i per capítol

202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades, programari i reprografia 131.862,56

2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades 68.002,56

2020002 Lloguers d'equips reprografia i  de fotocopi-
adores 63.860,00

203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 32.861,00
2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 32.861,00

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 955.239,65
210 Conservació, reparació i manteniment ter-

renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions 20.000,00

2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions 20.000,00

211 Conservació, reparació i manteniment mate-
rial transport 4.960,00

2110001 Conservació, reparació i manteniment mate-
rial transport 4.960,00

212 Conservació, reparació i manteniment d'e-
quips procés de dades, programari i repro-
grafia 422.219,65

2120001 Conservació, reparació i manteniment d'e-
quips per a procés de dades 111.841,52

2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 
reprografia i fotocopiadores 1.240,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 309.138,13
213 Conservació, reparació i manteniment d'altre 

immobilitzat material 468.060,00
2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre 

immobilitzat material 468.060,00

214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 40.000,00

2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 40.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.248.768,08
220 Material d'oficina 309.838,00

2200001 Material ordinari no inventariable 178.340,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 131.498,00

221 Subministraments  488.564,56
2210001 Aigua i energia 388.500,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 12.000,00
2210003 Vestuari 23.963,00
2210005 Productes farmacèutics i analítiques 1.550,00
2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 9.300,00
2210089 Altres subministraments 53.251,56

222 Comunicacions 305.930,00
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 19.930,00
2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 

adquirits altres entitats 286.000,00
223 Transports 6.860,00

2230001 Transports 6.860,00
224 Despeses d'assegurances 746.676,17

2240001 Despeses d'assegurances 746.676,17
225 Tributs 1.000,00

2250001 Tributs 1.000,00
226 Despeses diverses 448.634,00

2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats pro-
moció 1.860,00

2260002 Atencions protocol·làries i representatives 104.030,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 2.000,00
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2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.480,00
2260011 Formació del personal propi 61.252,00
2260040 Inscripció com a soci 1.116,00
2260089 Altres despeses diverses 275.896,00

227 Treballs realitzats persones físiques o jurídi-
ques 1.369.610,89

2270001 Neteja i sanejament 810.700,00
2270005 Estudis i dictàmens 14.260,00
2270008 Intèrprets i traductors 39.455,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques 505.195,89
228 Serveis informàtics 571.654,46

2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTITI 1.000,00
2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 570.654,46

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 3.538.192,88
230 Dietes, locomoció i trasllats 81.870,00

2300001 Dietes, locomoció i trasllats 81.870,00
231 Altres indemnitzacions 3.456.322,88

2310001 Altres indemnitzacions 3.456.322,88
233 Fons d'acció social 0,00

2330001 Fons d'Acció Social 0,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 501.015,00
240 Despeses de publicacions 501.015,00

2400001 Despeses de publicacions 501.015,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.958.000,00

48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LU-
CRE I ALTRES ENS CORPORATIUS 15.958.000,00

482 A altres institucions sense fi de lucre 15.958.000,00
4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres 

ens corporatius 120.000,00
4820006 A grups parlamentaris 15.838.000,00

6 INVERSIONS REALS 1.210.045,80

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS 615.905,80

610 Inversions en edificis i altres construccions 615.905,80
6100001 Inversions en edificis i altres construccions per 

compte propi 615.905,80

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL-
LACIONS I UTILLATGE 23.600,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge 23.600,00

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge 23.600,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 14.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris 14.000,00

6400001 Inversions en mobiliari i estris 14.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE  
DADES I TELECOMUNICACIONS 533.600,00

650 Inversions en equips de procés de dades i te-
lecomunicacions 533.600,00

6500001 Inversions enequips de procés de dades 533.600,00
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67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA-
TERIAL 22.940,00

670 Inversions en altre immobilitzat material 22.940,00
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 22.940,00

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC 10.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic 10.000,00

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00

Pressupostos del Síndic de Greuges, de la 
Sindicatura de Comptes i del Consell de Ga-
ranties Estatutàries per al 2014
Tram. 230-00003/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 09.10.2013, DSPC-P 32

Ple del PArlAMenT

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb la disposició addicional vint-
i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesu-
res fiscals, financeres i administratives i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics, ha 
aprovat els pressupostos del Síndic de Greuges, de la 
Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanties Es-
tatutàries per al 2014 (tram. 230-00003/10).

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

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

PressuPost del síndiC de GreuGes Per al 2014

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 

Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  5.939.102,94

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.037.185,32

10 ALTS CÀRRECS 327.000,31
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  

1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 153.524,05
1000002 Retribucions complementàries alts càrrecs 173.476,26

11 PERSONAL EVENTUAL 1.870.195,70
110 Personal eventual

1100001 Retribucions bàsiques 569.399,89

1100002 Retribucions complementàries 1.300.795,81
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
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Import  
article
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i per capítol

12 PERSONAL FUNCIONARI 1.939.989,31
120 Retribucions bàsiques

1200001 Retribucions bàsiques 794.681,69
121 Retribucions complementàries

1210001 Retribucions complementàries 1.145.307,62

13 PERSONAL LABORAL 0,00
131 Personal laboral temporal

1310001 Retribucions bàsiques 0,00
1310002 Retribucions complementàries 0,00

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EX-
TRAORDINÀRIES 0,00

150 Incentius al rendiment  
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 900.000,00
160 Quotes socials

1600001 Seguretat Social 900.000,00

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCI-
ALS 0,00

171 Pensions  
1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SER-
VEIS 841.624,62

20 LLOGUERS I CÀNONS 30.206,00
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-

turals, edificis i altres construccions 100,00
201 Lloguers i cànons de material transport

2010001 Lloguers i cànons de material de transport 12.000,00
202 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 

dades i programari
2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 

dades i programari 100,00
2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 14.000,00

203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 4.006,00

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 87.320,00
210 Conservació, reparació i manteniment ter-

renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions 32.300,00

212 Conservació, reparació i manteniment d’e-
quips procés de dades

2120001 Manteniment maquinari 20.520,00
2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 

reprografia i fotocopiadores 6.500,00
2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 22.000,00

214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 6.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
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Import  
article

Import total 
i per capítol

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 648.075,76
220 Material d’oficina

2200001 Material ordinari no inventariable 13.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00

221 Subministraments  
2210001 Aigua i energia 89.000,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00
2210003 Vestuari 100,00
2210089 Altres subministraments 7.000,00

222 Comunicacions postals, telefòniques i altres
2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 41.000,00
2220002 Comunicacions mitjançant ser.veu i dades ad-

quirits entitats Generalitat 35.000,00
2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 

adquirits altres entitats 42.000,00

224 Despeses d’assegurances
2240001 Despeses d’assegurances 12.000,00

225 Tributs
2250001 Tributs 0,00

226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocolàries i representatives 1.000,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 39.000,00
2260005 Organitzacions reunions,conferències i cursos 40.000,00
2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 29.710,00
2260011 Formació de personal propi 22.000,00
2260033 Desenvolupament programes seguretat i salut 

laborals en el treball per prevenció de riscos 
laborals 8.000,00

2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00
2260089 Altres despeses diverses 6.032,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 140.833,76
2270002 Seguretat 21.500,00
2270005 Estudis i dictàments 22.000,00
2270008 Intèrprets i traductors 22.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i des-

trucció 4.600,00
2270013 Treballs tècnics 15.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques 22.000,00

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 60.000,00
230 Dietes, locomoció i trasllats

230001 Dietes, locomoció i trasllats 60.000,00

232 Ajuts menjar
2320001 Ajuts menjar 0,00

233 Fons d’acció social
2330001 Fons d’acció social 0,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 16.022,86
240 Despeses de publicacions

2400001 Despeses de publicacions 16.022,86

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100,00

49 A L’EXTERIOR 100,00
490 A l’exterior

4900001 A l’exterior 100,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
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article

Import total 
i per capítol

6 INVERSIONS REALS 52.193,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS 10.000,00

610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 10.000,00

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL-
LACIONS I UTILLATGE 15.000,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge 15.000,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris

6400001 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA-
DES I TELECOMUNICACIONS 10.500,00

650 Inversions equips procés de dades i teleco-
municacions

6500001 Inversions equips procés de dades i teleco-
municacions 10.500,00

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA-
TERIAL 2.000,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00

68 INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL 9.693,00
680 Inversions immobilitzat immaterial

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 9.693,00

8 ACTIUS FINANCERS 8.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC 8.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 8.000,00
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PressuPost de la sindiCatura de ComPtes de Catalunya Per al 2014

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES       NÚMERO ORGÀNIC 03.01

Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per arti-
cles i capítols

1 CAPÍTOL 1.  REMUNERACIONS DEL 
PERSONAL 7.194.892,39 €

10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 910.587,73 €
1 100 Retribucions Bàsiques i Altres Remu-

neracions 910.587,73 €
100.000100 Retribucions bàsiques alts càrrecs 381.882,02 €
100.000200 Retribucions complementàries alts 

càrrecs 528.705,71 €

11 ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL 60.773,83 €
1 110 Personal Eventual 60.773,83 €

110.000100 Retribucions bàsiques personal even-
tual 17.983,51 €

110.000200 Retribucions complementàries perso-
nal eventual 42.790,32 €

12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS 5.169.030,83 €
1 120 Retribucions Personal 2.884.153,26 €

120.000100 Retribucions bàsiques funcionaris 2.884.153,26 €
1 121 Retribucions Complementàries 2.284.877,57 €

121.000100 Retribucions complementàries funci-
onaris 2.284.877,57 €

15 ARTICLE 15. INCENTIUS  RENDI-
MENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀ-
RIES 2.000,00 €

1 150 Incentius al Rendiment 0,00 €
150.000100 Productivitat 0,00 €

1 151 Activitats Extraordinàries 2.000,00 €
151.000100 Gratificacions Serveis Extraordinaris 2.000,00 €

16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES I 
PRESTACIONS SOCIALS 1.052.500,00 €

1 160 Quotes Socials 1.052.500,00 €
160.000100 Seguretat Social 1.050.000,00 €
160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00 €

17 ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES 
PRESTACIONS SOCIALS 0,00 €

170 Pensions 0,00 €
170.0001 Pensions 0,00 €

2 CAPÍTOL 2.  DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I DE SERVEIS 2.527.890,00 €

20 ARTICLE 20. LLOGUERS 1.572.000,00 €
201 12.000,00 €

201.000100 Lloguer de béns mobles 12.000,00 €
200 1.560.000,00 €

200.000200 Lloguer de béns immobles 1.560.000,00 €

21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPA-
RACIÓ 61.600,00 €

210 55.600,00 €
210.000100 Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, b.naturals, edificis 55.600,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per arti-
cles i capítols

211 6.000,00 €
211.000100 Conservació, reparació i manteniment 

materials de transport 6.000,00 €

22 ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINIS-
TRAMENTS I ALTRES 703.290,00 €

220 Material d’Oficina 95.000,00 €
220.000100 Material ordinari no inventariable 45.000,00 €
220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres publi-

cacions 50.000,00 €
221 Subministraments de Béns i Serveis 75.000,00 €

221.000100 Aigua i energia 65.000,00 €
221.000200 Combustible per a mitjans de trans-

port 1.800,00 €
221.000300 Vestuari 4.200,00 €
221.000500 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00 €
221.008900 Altres subministraments 1.500,00 €

222 87.700,00 €
222.000100 Comunicacions postals, telefòniques 

i altres 87.700,00 €
224 50.000,00 €

224.000100 Despeses d’assegurances 50.000,00 €

225 230,00 €
225.000100 Tributs 230,00 €

226 Despeses Diverses 97.000,00 €
226.000200 Atencions protocol·làries i represen-

tatives 20.000,00 €
226.000500 Organització de reunions i conferèn-

cies 15.000,00 €
226.001100 Formació i promoció del personal 50.000,00 €
226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00 €
226.000600 Oposicions i proves selectives 1.000,00 €
226.000700 Publicació anuncis oficials 1.000,00 €

227 Treballs Realitzats per Altres Empre-
ses 298.360,00 €

227.000100 Neteja i Sanejament 70.000,00 €
227.000200 Seguretat 10.000,00 €
227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 10.000,00 €
227.000500 Estudis i treballs tècnics 100.000,00 €
227.008900 Altres treballs realitzats per altres em-

preses 108.360,00 €

23 ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI 101.000,00 €

230 85.000,00 €
230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 85.000,00 €

231 16.000,00 €
231.000100 Altres indemnitzacions 16.000,00 €

232 0,00 €
232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00 €

233 0,00 €
233.000100 Dotació Fons d’Ajut Social 0,00 €

24 ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLI-
CACIONS 90.000,00 €

240 90.000,00 €
240.000100 Despeses de publicacions 90.000,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per arti-
cles i capítols

4 CAPÍTOL 4.  TRANSFERÈNCIES COR-
RENTS 10.000,00 €
ARTICLE 43. A ENTITATS AUTÒNO-
MES DE LA GENERALITAT 5.000,00 €

430 5.000,00 €
430.001300 Amb l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya 5.000,00 €

44 ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLI-
QUES I D’ALTRES ENS PÚBLICS 0,00 €

449 0,00 €
449.000200 Amb les universitats públiques 0,00 €

ARTICLE 48. A FAMILIES, INSTITUCI-
ONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES 
ENS CORP 5.000,00 €

482 5.000,00 €
482.000100 A altres institucions sense fi de lucre i 

altres ens corporatius 5.000,00 €

49 ARTICLE 49. A L’EXTERIOR 0,00 €
490 0,00 €

490.000100 Programes de cooperació amb altres 
òrgans de control extern 0,00 €

6 CAPÍTOL 6.  INVERSIONS REALS 180.000,00 €
62 ARTICLE 62. INVERSIONS EN MA-

QUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTI-
LLATGE 20.000,00 €

620 20.000,00 €
620.000100 Inversions en maquinària, instal-

lacions i utillatge 20.000,00 €

64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBI-
LIARI I ESTRIS 10.000,00 €

640 10.000,00 €
640.000100 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00 €

65 ARTICLE 65. INVERSIONS EN 
EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 150.000,00 €

650 150.000,00 €
650.000100 Inversions en equips de procés de 

dades 150.000,00 €

8 CAPÍTOL 8.  ACTIUS FINANCERS 31.200,00 €
83 ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉS-

TECS I BESTRETES FORA DEL SEC-
TOR PÚBLIC 31.200,00 €

830 Préstecs i Bestretes Concedits al Per-
sonal 31.200,00 €

830.000100 Préstecs i Bestretes Concedits al Per-
sonal 31.200,00 €

total PressuPost Per a l’any 2014

CAPÍTOL  I 7.194.892,39 €
CAPÍTOL  II 2.527.890,00 €
CAPÍTOL  IV 10.000,00 €
CAPÍTOL  VI 180.000,00 €
CAPÍTOL  VIII 31.200,00 €

TOTAL 9.943.982,39 €



14 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 165

4.90.05. INFORMACIó 135

PressuPost del Consell de Garanties estatutàries Per al 2014
Núm. Orgànic: CC

Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  

conceptes
Total per articles 

i capítols

CAPÍTOL 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL

ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS
100 Alts càrrecs

100.0001 Retribucions bàsiques 355.135,78
100.0002 Retribucions complementàries 708.247,80 1.063.383,58

ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL
110 Personal eventual

110.0001 Retribucions bàsiques 6,00
110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00

ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI
120 Retribucions bàsiques

120.0001 Retribucions bàsiques 354.671,03
121 Retribucions complementàries

121.0001 Retribucions complementàries 537.163,59 891.834,62

ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL
130 Personal laboral fix

130.0001 Retribucions bàsiques 6,00
130.0002 Retribucions complementàries 6,00
130.0003 Altres remuneracions 6,00

131 Personal laboral temporal
131.0001 Retribucions bàsiques 75.993,54
131.0002 Retribucions complementàries 7.263,72
131.0003 Altres remuneracions 1.608,91 84.884,17

ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EX-
TRAORDINÀRIES

151 Activitats extraordinàries
151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 14.000,00 14.000,00

ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS
160 Quotes Socials

160.0001 Seguretat Social 274.494,57
160.0002 MUFACE 7.000,00
160.0004 Altres règims de previsió social 2.000,00 283.494,57

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS
172 Altres prestacions socials

172.0001 Prestacions complementàries 6,00
173 Despeses socials

173.0001 Despeses socials 6,00 12,00

TOTAL CAPÍTOL I 2.337.620,94 2.337.620,94

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS

200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 10.600,00



14 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 165

4.90.05. INFORMACIó 136

Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  

conceptes
Total per articles 

i capítols

202 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades, programari 
i reprografia

202.0001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades 6,00

202.0002 Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores 6,00

203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
203.0001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 6,00 10.618,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns natu-

rals, edificis i altres construccions
210.0001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns natu-

rals, edificis i altres construccions 8.000,00
211 Conservació, reparació i manteniment de material de transport

211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 6,00
212 Conservació, reparació i manteniment d’equips per a procés 

de dades, programari i reprografia
212.0001 Conservació, reparació i manteniment d’equips per a procés 

de dades 1.000,00

212.0002 Conservació, reparació i manteniment d’equips de reprografia 
i fotocopiadores 2.000,00

212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 1.070,00
213 Conservació, reparació i manteniment d’altre immobilitzat ma-

terial
213.0001 Conservació, reparació i manteniment d’altre immobilitzat ma-

terial 73.200,00
214 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 5.000,00 90.276,00

ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES
220 Material d’oficina

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.300,00

221 Subministraments
221.0001 Aigua i energia 64.200,00
221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00
221.0003 Vestuari 3.000,00
221.0089 Altres subministraments 1.100,00

222 Comunicacions
222.0001 Despeses  postals, missatgeria i altres similars 5.200,00
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a 

altres entitats 20.000,00
223 Transports

223.0001 Transports 6,00
224 Despeses d’assegurances

224.0001 Despeses d’assegurances 26.000,00
225 Tributs

225.0001 Tributs 5.800,00
226 Despeses diverses

226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 6.000,00
226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00
226.0010 Premis 6,00
226.0011 Formació del personal propi 25.000,00
226.0089 Altres despeses diverses 19.000,00

227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques
227.0001 Neteja i sanejament 76.500,00
227.0002 Seguretat 69.550,00
227.0005 Estudis i dictàmens 6,00
227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00
227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.120,00
227.0013 Treballs tècnics 2.000,00
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Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  

conceptes
Total per articles 

i capítols

228 Serveis informàtics
228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 3.000,00

228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 50.000,00 413.800,00

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes, locomoció i trasllats

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 30.000,00
231 Altres indemnitzacions

231.0001 Altres indemnitzacions 14.805,00 44.805,00

ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS
240 Despeses de publicacions

240.0001 Despeses de publicacions 25.000,00 25.000,00

TOTAL CAPÍTOL II 584.499,00 584.499,00

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS

610 Inversions en edificis i altres construccions
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 40.000,00 40.000,00

ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT
630 Inversions en material de transport

630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00

ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640 Inversions en mobiliari i estris

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 20.000,00 20.000,00

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA-
DES I TELECOMUNICACIONS

650 Inversions en equips de procés de dades
650.0001 Inversions en equips de procés de dades 30.000,00 30.000,00

ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATE-
RIAL

670 Inversions en altre immobilitzat material
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 130.000,00 130.000,00

TOTAL CAPÍTOL VI 220.006,00 220.006,00

TOTAL PRESSUPOST 3.142.125,94 3.142.125,94
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Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2012
Tram. 232-00002/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, 09.10.2013, DSPC-P 32

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octu-
bre de 2013, ha examinat les liquidacions del pressu-
post del Parlament corresponents a l’exercici 2012 que 
ha presentat la Mesa Ampliada i, d’acord amb l’apar-
tat 3.h de l’article 29 del Reglament del Parlament, ha 
aprovat les dites liquidacions.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

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

Parlament de Catalunya. estat de desPeses: exerCiCi 2012. 1r Període liquidaCió 01.01.2012 a 31.07.2012

Cap. Article Pressupost  
definitiu Autoritzacions Pressupost  

disponible Disposicions Obligacions  
reconegudes

1 10 6.707.649,10 3.896.340,22 2.811.308,88 3.896.340,22 3.896.340,22
11 739.515,42 413.116,48 326.398,94 413.116,48 413.116,48
12 12.045.506,07 7.214.231,65 4.831.274,42 7.214.231,65 7.214.231,65
13 285.128,66 130.868,76 154.259,90 130.868,76 130.868,76
15 777.715,00 22.023,45 755.691,55 22.023,45 22.023,45
16 4.021.286,47 2.201.893,95 1.819.392,52 2.201.893,95 2.201.893,95
17 1.054.142,28 609.950,23 444.192,05 609.950,23 609.950,23

Resultat 25.630.943,00 14.488.424,74 11.142.518,26 14.488.424,74 14.488.424,74

2 20 714.986,12 447.686,97 267.299,15 437.420,97 313.965,21
21 1.006.570,00 403.409,98 603.160,02 403.409,98 281.190,96
22 5.525.881,12 3.066.185,95 2.459.695,17 2.647.860,95 1.982.652,63
23 4.631.453,88 3.108.250,53 1.523.203,35 3.108.250,53 3.108.250,53
24 535.975,00 499.575,55 36.399,45 499.575,55 297.972,77

Resultat 12.414.866,12 7.525.108,98 4.889.757,14 7.096.517,98 5.984.032,10

4 48 16.251.106,38 9.909.954,79 6.341.151,59 9.909.954,79 9.909.954,79
Resultat 16.251.106,38 9.909.954,79 6.341.151,59 9.909.954,79 9.909.954,79

6 61 3.230.695,25 444.132,90 2.786.562,35 444.132,90 133.376,24
62 32.000,00 17.385,57 14.614,43 17.385,57 17.385,57
64 5.000,00 1.849,42 3.150,58 1.849,42 1.849,42
65 500.000,00 335.941,12 164.058,88 335.941,12 335.941,12
67 42.000,00 12.238,10 29.761,90 12.238,10 12.238,10

Resultat 3.809.695,25 811.547,11 2.998.148,14 811.547,11 500.790,45

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 58.116.610,75 32.735.035,62 25.381.575,13 32.306.444,62 30.883.202,08
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Parlament de Catalunya. estat de desPeses: exerCiCi 2012. Finiment ix leGislatura Període 01.01.2012 a 
02.10.2012

Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 

disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 6.577.649,10 4.941.306,03 1.636.343,07 4.941.306,03 4.941.306,03
11 739.515,42 514.645,68 224.869,74 514.645,68 514.645,68
12 12.045.506,07 8.990.174,05 3.055.332,02 8.990.174,05 8.990.174,05
13 218.128,66 157.572,94 60.555,72 157.572,94 157.572,94
15 1.013.715,00 22.950,46 990.764,54 22.950,46 22.950,46
16 3.971.286,47 2.830.858,60 1.140.427,87 2.830.858,60 2.830.858,60
17 1.065.142,28 731.724,00 333.418,28 731.724,00 731.724,00

Resultat 25.630.943,00 18.189.231,76 7.441.711,24 18.189.231,76 18.189.231,76

2 20 714.986,12 476.093,82 238.892,30 476.093,82 395.643,85
21 1.006.570,00 448.267,68 558.302,32 448.267,68 387.616,48
22 5.333.595,02 3.241.942,27 2.091.652,75 3.241.942,27 2.465.512,06
23 4.823.739,98 3.699.823,11 1.123.916,87 3.699.823,11 3.699.823,11
24 535.975,00 502.919,93 33.055,07 502.919,93 379.527,25

Resultat 12.414.866,12 8.369.046,81 4.045.819,31 8.369.046,81 7.328.122,75

4 48 16.251.106,38 12.353.236,83 3.897.869,55 12.353.236,83 12.353.236,83
Resultat 16.251.106,38 12.353.236,83 3.897.869,55 12.353.236,83 12.353.236,83

6 61 3.174.695,25 444.132,90 2.730.562,35 444.132,90 256.395,76
62 105.000,00 33.223,56 71.776,44 33.223,56 33.223,56
64 5.000,00 1.849,42 3.150,58 1.849,42 1.849,42
65 500.000,00 358.974,72 141.025,28 358.974,72 358.974,72
67 25.000,00 17.793,79 7.206,21 17.793,79 17.793,79

Resultat 3.809.695,25 855.974,39 2.953.720,86 855.974,39 668.237,25

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 58.116.610,75 39.767.489,79 18.349.120,96 39.767.489,79 38.538.828,59

Parlament de Catalunya. estat de desPeses: exerCiCi 2012. Període interleGislatures a 16.12.2012

Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 

disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 6.577.649,10 5.866.228,07 711.421,03 5.866.228,07 5.866.228,07
11 739.515,42 612.424,13 127.091,29 612.424,13 612.424,13
12 12.854.901,75 11.174.078,76 1.680.822,99 11.174.078,76 11.174.078,76
13 218.128,66 184.277,12 33.851,54 184.277,12 184.277,12
15 1.013.715,00 984.857,77 28.857,23 984.857,77 984.857,77
16 4.115.286,47 3.488.638,99 626.647,48 3.488.638,99 3.488.638,99
17 1.795.746,60 852.774,03 942.972,57 852.774,03 852.774,03

Resultat 27.314.943,00 23.163.278,87 4.151.664,13 23.163.278,87 23.163.278,87

2 20 694.986,12 496.091,34 198.894,78 496.091,34 476.644,67
21 1.006.570,00 670.815,18 335.754,82 670.815,18 660.530,87
22 5.964.051,33 4.000.677,33 1.963.374,00 4.000.677,33 3.445.884,14
23 4.873.283,67 4.402.730,46 470.553,21 4.402.730,46 4.402.730,46
24 535.975,00 509.512,59 26.462,41 509.512,59 411.265,14

Resultat 13.074.866,12 10.079.826,90 2.995.039,22 10.079.826,90 9.397.055,28
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Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 

disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes

4 48 16.251.106,38 12.559.901,55 3.691.204,83 12.559.901,55 12.559.901,55
Resultat 16.251.106,38 12.559.901,55 3.691.204,83 12.559.901,55 12.559.901,55

6 61 889.395,25 444.132,90 445.262,35 444.132,90 344.898,51
62 110.300,00 97.696,63 12.603,37 97.696,63 82.402,23
64 5.000,00 3.951,63 1.048,37 3.951,63 3.951,63
65 580.000,00 424.878,66 155.121,34 424.878,66 424.878,66
67 25.000,00 23.877,74 1.122,26 23.877,74 23.877,74

Resultat 1.609.695,25 994.537,56 615.157,69 994.537,56 880.008,77

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 58.260.610,75 46.797.544,88 11.463.065,87 46.797.544,88 46.000.244,47

Parlament de Catalunya. estat de desPeses: exerCiCi 2012. liquidaCió 01.01.2012 a 31.12.2012

Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 

disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 6.577.649,10 6.542.403,97 35.245,13 6.542.403,97 6.542.403,97
11 739.515,42 701.226,97 38.288,45 701.226,97 701.226,97
12 12.854.901,75 12.525.626,55 329.275,20 12.525.626,55 12.525.626,55
13 218.128,66 210.981,30 7.147,36 210.981,30 210.981,30
15 1.013.715,00 985.876,35 27.838,65 985.876,35 985.876,35
16 4.115.286,47 3.803.384,36 311.902,11 3.803.384,36 3.803.384,36
17 1.795.746,60 1.772.295,34 23.451,26 1.772.295,34 1.772.295,34

Resultat 27.314.943,00 26.541.794,84 773.148,16 26.541.794,84 26.541.794,84

2 20 694.986,12 501.982,58 193.003,54 501.982,58 501.982,58
21 1.006.570,00 778.252,36 228.317,64 778.252,36 778.252,36
22 5.964.051,33 4.302.688,60 1.661.362,73 4.302.688,60 4.170.325,30
23 4.873.283,67 4.810.211,86 63.071,81 4.810.211,86 4.810.211,86
24 535.975,00 524.551,05 11.423,95 524.551,05 441.316,75

Resultat 13.074.866,12 10.917.686,45 2.157.179,67 10.917.686,45 10.702.088,85

4 48 16.251.106,38 13.100.385,42 3.150.720,96 13.100.385,42 13.100.385,42
Resultat 16.251.106,38 13.100.385,42 3.150.720,96 13.100.385,42 13.100.385,42

6 61 859.413,79 804.426,75 54.987,04 804.426,75 748.750,70
62 118.300,00 117.568,35 731,65 117.568,35 110.193,40
64 5.000,00 3.951,63 1.048,37 3.951,63 3.951,63
65 601.981,46 601.413,06 568,40 601.413,06 601.413,06
67 25.000,00 24.805,40 194,60 24.805,40 24.805,40

Resultat 1.609.695,25 1.552.165,19 57.530,06 1.552.165,19 1.489.114,19

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 58.260.610,75 52.122.031,90 6.138.578,85 52.122.031,90 51.843.383,30


	_GoBack
	_GoBack
	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10.	Resolucions
	Resolució 324/X del Parlament de Catalunya, sobre la transformació de l’Institut Català de Finances en una banca pública
	Tram. 250-00447/10
	Adopció

	Resolució 325/X del Parlament de Catalunya, sobre la constitució del consorci cadastral amb l’Administració de l’Estat i els municipis
	Tram. 250-00453/10
	Adopció

	Resolució 326/X del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a reactivar l’economia i crear ocupació
	Tram. 250-00527/10
	Adopció

	Resolució 327/X del Parlament de Catalunya, sobre la retirada de la demanda contenciosa administrativa interposada per la delegada del Govern de l’Estat contra l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
	Tram. 250-00390/10
	Adopció

	Resolució 328/X del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de la plantilla de l’Agència Catalana de Notícies
	Tram. 250-00425/10
	Adopció

	Resolució 329/X del Parlament de Catalunya, sobre el Memorial Democràtic
	Tram. 250-00430/10, 250-00433/10 i 250-00588/10
	Adopció

	Resolució 330/X del Parlament de Catalunya, sobre el sector del suro
	Tram. 250-00426/10
	Adopció

	Resolució 331/X del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de regadiu del canal Xerta-Sénia
	Tram. 250-00450/10
	Adopció

	Resolució 332/X del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria d’ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats agràries
	Tram. 250-00491/10
	Adopció

	Resolució 333/X del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria d’ajuts en l’àmbit agrari
	Tram. 250-00492/10
	Adopció

	Resolució 334/X del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria del Consell Rector del paratge natural d’interès nacional Pinya de Rosa, a Blanes, i la redacció del pla d’usos d’aquest paratge
	Tram. 250-00523/10
	Adopció

	Resolució 335/X del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment a Lleida del centre investigador i de l’activitat de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
	Tram. 250-00567/10
	Adopció

	Resolució 336/X del Parlament de Catalunya, sobre la prospecció de les plantacions i la destrucció de les afectades pel foc bacterià
	Tram. 250-00610/10
	Adopció

	Resolució 337/X del Parlament de Catalunya, sobre el decret de plantilles i provisió de llocs docents del Departament d’Ensenyament
	Tram. 250-00469/10
	Adopció

	Resolució 338/X del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 250-00471/10
	Adopció

	Resolució 339/X del Parlament de Catalunya, sobre la modificació del decret que regula el servei escolar de transport i de suport a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Herois del Bruc, de Piera, amb relació a les reivindicacions sobre aquest servei
	Tram. 250-00478/10
	Adopció

	Resolució 340/X del Parlament de Catalunya, sobre la presentació d’un pla d’inversions per als centres educatius de Salt i la comarca del Gironès
	Tram. 250-00482/10
	Adopció

	Resolució 341/X del Parlament de Catalunya, sobre el lliurament de l’informe del Departament d’Educació relatiu a l’Institut de Bruguers, de Gavà
	Tram. 250-00489/10
	Adopció

	Resolució 342/X del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’escola d’Almenar
	Tram. 250-00494/10
	Adopció

	Resolució 343/X del Parlament de Catalunya, sobre el compliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idiomes
	Tram. 250-00508/10
	Adopció

	Resolució 344/X del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Els Vinyals, de Lliça de Vall
	Tram. 250-00516/10
	Adopció

	Resolució 345/X del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a les llars d’infants El Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit
	Tram. 250-00524/10
	Adopció

	Resolució 346/X del Parlament de Catalunya, sobre el mapa educatiu de l’Hospitalet de Llobregat i sobre l’Escola Paco Candel d’aquesta ciutat
	Tram. 250-00534/10
	Adopció


	1.15.	Mocions
	Moció 44/X del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de la tasca dels voluntaris de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre i llur relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social
	Tram. 302-00069/10
	Aprovació

	Moció 45/X del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona el 2017
	Tram. 302-00070/10
	Aprovació

	Moció 46/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la comunicació i la producció audiovisuals
	Tram. 302-00071/10
	Aprovació

	Moció 47/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques públiques de memòria democràtica
	Tram. 302-00072/10
	Aprovació

	Moció 48/X del Parlament de Catalunya, sobre la cultura i la política de subvencions culturals
	Tram. 302-00073/10
	Aprovació

	Moció 49/X del Parlament de Catalunya, de rebuig del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les accions que el Govern ha d’emprendre amb motiu de l’aprovació d’aquest pla
	Tram. 302-00075/10
	Aprovació


	1.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema d’autonomia personal i dependència
	Tram. 300-00082/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
	Tram. 300-00083/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre la negociació del sistema de finançament autonòmic
	Tram. 300-00084/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre el cobrament a tercers del sistema sanitari públic
	Tram. 300-00085/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació en el sector industrial
	Tram. 300-00086/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre la reforma energètica de l’Estat
	Tram. 300-00087/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
	Tram. 300-00088/10
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la pròrroga pressupostària en les polítiques educatives
	Tram. 300-00089/10
	Substanciació


	1.30.	Altres tramitacions
	1.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges sobre la connexió a Internet amb banda ampla com a servei universal
	Tram. 360-00005/10
	Debat de l’Informe en la Comissió


	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 7/2013, sobre la Universitat Politècnica de Catalunya, corresponent als exercicis 2008, 2009 i 2010
	Tram. 258-00004/10
	Coneixement de l’Informe

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2013, referent a l’Ajuntament de Badalona, romanent de tresoreria, corresponent a l’exercici 2009
	Tram. 258-00009/10
	Coneixement de l’Informe

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2013, referent als comptes anuals de Viladecans Qualitat, SL, corresponent a l’exercici 2010
	Tram. 258-00010/10
	Coneixement de l’Informe

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2013, referent als comptes anuals de Viladecans Renovació Urbana, SL, corresponent a l’exercici 2010
	Tram. 258-00011/10
	Coneixement de l’Informe


	1.40.	Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
	1.40.03.	Coneixements de les propostes
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’Agència Europea de Cooperació en matèria de justícia penal (Eurojust)
	Tram. 295-00096/10
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Consell relatiu a la creació de la Fiscalia Europea
	Tram. 295-00097/10
	Coneixement de la proposta



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	2.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
	Tram. 202-00001/10
	Debat de totalitat
	Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució

	Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
	Tram. 202-00023/10
	Debat de totalitat
	Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució


	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’homologació directa de la titulació d’enginyer tècnic al grau d’enginyeria
	Tram. 250-00107/10
	Retirada

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
	Tram. 250-00467/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Polinyà
	Tram. 250-00480/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la instal·lació provisional d’un nou mòdul prefabricat a l’Escola Polinyà
	Tram. 250-00481/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts específics per a la fruita seca i la garrofa corresponents a la convocatòria del 2012 i la previsió per al 2013
	Tram. 250-00493/10
	Retirada

	Proposta de resolució sobre l’aprovació en la convocatòria dels plans de millora del 2013 dels expedients denegats per manca de pressupost en la campanya del 2012
	Tram. 250-00517/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre l’elaboració anual d’un informe de la balança fiscal entre Catalunya i l’Administració General de l’Estat en col·laboració amb el Ministeri d’Economia i Hisenda
	Tram. 250-00522/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre la planificació escolar de secundària a Sant Joan de Vilatorrada per al curs 2013-2014
	Tram. 250-00533/10
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre el trasllat de línies d’investigació dels centres de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Lleida i Cabrils al centre Torre Marimon, de Caldes de Montbui
	Tram. 250-00623/10
	Rebuig


	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del tipus impositiu en l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques
	Tram. 302-00074/10
	Rebuig



	3.	Tramitacions en curs
	3.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01.	Projectes de llei
	Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 200-00001/10
	Ponència per a elaborar l’Informe


	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 202-00009/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 119)

	Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 202-00013/10
	Ponència per a elaborar l’Informe

	Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 202-00026/10
	Nomenament d’un relator

	Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 202-00029/10
	Ponència per a elaborar l’Informe


	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el manteniment de la plantilla de mestres de l’Escola Montmany i l’elaboració del projecte d’ampliació com a centre per a Figaró-Montmany i Tagamanent
	Tram. 250-00633/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat del centre de recuperació de fauna salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà
	Tram. 250-00634/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’escola de Polinyà
	Tram. 250-00635/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la difusió de la Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
	Tram. 250-00636/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració dels estudis d’impacte del projecte d’instal·lació d’un centre comercial de fabricants a Viladecans
	Tram. 250-00637/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les activitats industrials extractives al Montsec
	Tram. 250-00638/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols polítics i partidistes en edificis i espais públics
	Tram. 250-00639/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes a les residències i els centres de dia per a persones dependents
	Tram. 250-00640/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a la resolució de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en contra de l’expedient sancionador a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels Horts per haver-se manifestat en el marc de la vaga general del 14 de novembre de 2012
	Tram. 250-00641/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament de l’estació depuradora d’aigües residuals que s’ha de construir a Piera
	Tram. 250-00642/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals al nucli urbà del Portell, a Piera
	Tram. 250-00643/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la conversió de l’antiga travessera de la carretera C-31 al pas per Pals en un vial urbà
	Tram. 250-00644/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la deslocalització del grup de treball de millora genètica animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Lleida
	Tram. 250-00645/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tivenys
	Tram. 250-00646/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Rasquera
	Tram. 250-00647/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Benifallet
	Tram. 250-00648/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 250-00649/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la clausura de l’abocador de les Valls, a Santa Maria de Palautordera, i la recuperació paisatgística de l’indret tramitada per l’Ajuntament d’aquesta població
	Tram. 250-00650/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment d’un ensenyament de qualitat a l’Institut Thalassa, de Montgat
	Tram. 250-00651/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Can Bonastre, a Piera
	Tram. 250-00652/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament de la travessia urbana de la carretera C-35 al pas per Sant Celoni
	Tram. 250-00653/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 de l’autopista AP-7
	Tram. 250-00654/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la incorporació de canvis en el Projecte de rodalia de Barcelona, línia R-3, tram Montcada-Vic
	Tram. 250-00655/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el cessament de Josep Antoni Duran i Lleida de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat perquè no defensa les posicions de la Generalitat amb relació al procés sobiranista
	Tram. 250-00657/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls de codis deontològics de valors i ètica pública i un nou model d’organització de l’Administració
	Tram. 250-00658/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre un nou model de gestió dels serveis i recursos humans de l’Administració pública
	Tram. 250-00659/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre un nou model de relació entre l’Administració pública i els ciutadans
	Tram. 250-00660/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un ascensor a l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00661/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una normativa per a homogeneïtzar els criteris tècnics per a la instal·lació de reductors de velocitat a les carreteres i vies urbanes i interurbanes
	Tram. 250-00662/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les línies de treball del Centre d’Art Tarragona i el pagament del deute a aquest equipament cultural
	Tram. 250-00663/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per a l’obertura de l’Hospital de la Garrotxa, a Olot
	Tram. 250-00664/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers de la Vall d’Aro, a Castell - Platja d’Aro
	Tram. 250-00665/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de les partides pressupostàries destinades als espais naturals protegits
	Tram. 250-00666/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Guillem Agulló per membres d’extrema dreta i de l’apologia del terrorisme feta pel regidor de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-00667/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada del projecte de creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades pel Govern
	Tram. 250-00668/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de Mataró
	Tram. 250-00669/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 10/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
	Tram. 250-00670/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla de mesures per a combatre el frau fiscal
	Tram. 250-00671/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció de les patologies oftalmològiques
	Tram. 250-00672/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’expedient de regulació d’ocupació de Forestal Catalana
	Tram. 250-00673/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l’Hospital de Viladecans
	Tram. 250-00674/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reconegut en la borsa de treball de personal docent
	Tram. 250-00675/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment de la partida pressupostària per al Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar
	Tram. 250-00678/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la revisió de la normativa de les inversions procedents de l’1% cultural en projectes de patrimoni cultural
	Tram. 250-00679/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment del pressupost de l’Escola Superior de Música de Catalunya i de les taxes de matriculació
	Tram. 250-00680/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la commemoració del tricentenari dels fets del 1714
	Tram. 250-00681/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment del conveni entre l’Ajuntament de Salou i l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a les actuacions de millorament hidràulic al barri de la Salut
	Tram. 250-00682/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de millores de la línia ferroviària R-3
	Tram. 250-00683/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la generalització del Programa de suport a la salut mental en l’atenció primària
	Tram. 250-00684/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per al millorament de la via entre Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-rebei
	Tram. 250-00685/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’adaptació dels accessos de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
	Tram. 250-00686/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1 de rodalia a Cabrera de Mar
	Tram. 250-00687/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’acord del canvi de titularitat d’un tram de la carretera N-II a favor de la Generalitat signat amb el Govern de l’Estat
	Tram. 250-00688/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte «Viladecans The Style Outlets»
	Tram. 250-00689/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de l’oferta educativa de cicles formatius de grau superior a l’Institut Sabadell
	Tram. 250-00690/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada de la Resolució ENS 1051/2013, relativa a les adjudicacions de destinacions provisionals per al personal dels cossos docents
	Tram. 250-00693/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de perllongament i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès Occidental
	Tram. 250-00694/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Sabadell
	Tram. 250-00695/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Camallera
	Tram. 250-00696/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la consideració de les retribucions econòmiques de monitors esportius, entrenadors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat social
	Tram. 250-00697/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
	Tram. 250-00698/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la consideració de les retribucions econòmiques de monitors esportius, entrenadors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat social
	Tram. 250-00699/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Observatori del Mercat de Treball per sexe i territoris
	Tram. 250-00700/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’autonomia de gestió dels centres docents i la discriminació positiva de persones amb disminució reconeguda
	Tram. 250-00701/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2013-2014 al personal dels cossos docents
	Tram. 250-00702/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat dels projectes d’integració social a les escoles públiques
	Tram. 250-00703/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de les hores del personal auxiliar d’educació a les escoles públiques
	Tram. 250-00704/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment dels projectes d’unitat d’escolarització compartida
	Tram. 250-00705/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat local del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’Ulldecona
	Tram. 250-00706/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi
	Tram. 250-00707/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impacte del projecte BCN World
	Tram. 250-00708/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el sistema de contraprestacions del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell
	Tram. 250-00709/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
	Tram. 250-00710/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
	Tram. 250-00711/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compromís amb l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i l’impuls polític i de finançament d’aquesta entitat territorial
	Tram. 250-00712/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local promoguda pel Govern de l’Estat
	Tram. 250-00713/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació de les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00714/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local promogut pel Govern de l’Estat
	Tram. 250-00715/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la programació del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
	Tram. 250-00716/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la llar d’infants La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana
	Tram. 250-00717/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures a emprendre pel Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà
	Tram. 250-00718/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe de transparència amb relació a l’execució de la pròrroga pressupostària
	Tram. 250-00719/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el procés de reestructuració i privatització de Catalunya Banc
	Tram. 250-00720/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les reaccions a l’actuació de la policia arran dels incidents ocorreguts a Mataró el primer cap de setmana d’agost
	Tram. 250-00721/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a Aran
	Tram. 250-00722/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la restitució de la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00723/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’accessibilitat i la seguretat de l’estació ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
	Tram. 250-00724/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la inclusió d’un polo reflector de màniga curta en l’uniforme d’estiu dels agents de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00725/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació dels agents especialistes en investigació del Cos de Mossos d’Esquadra amb defenses extensibles
	Tram. 250-00726/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb armilles antibales lleugeres i guants antitall
	Tram. 250-00727/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la substitució del mobiliari de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
	Tram. 250-00728/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la revisió del Pla parcial Riumar sector IV-I i l’aturada del Pla parcial Riumar sector III al delta de l’Ebre
	Tram. 250-00753/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la restitució d’un pediatre al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès, i el garantiment de la participació ciutadana en les decisions que afectin els serveis d’atenció primària
	Tram. 250-00754/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la situació del centre cultural islàmic Al-Huda, de Mollet del Vallès
	Tram. 250-00755/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 147/X, sobre la construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
	Tram. 250-00756/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el projecte del CUAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
	Tram. 250-00757/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei de l’Estat 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i sobre l’elaboració d’una llei de drets de salut sexual i reproductiva
	Tram. 250-00758/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport escolar a l’Alta Ribagorça
	Tram. 250-00759/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la presentació de l’Informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible sobre la viabilitat econòmica del canal Segarra-Garrigues
	Tram. 250-00760/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre els centres d’educació secundària obligatòria acollits a l’horari acumulat i l’estalvi en la gratuïtat dels menjadors que ha significat
	Tram. 250-00761/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de desdoblament del tram entre Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de rodalia
	Tram. 250-00762/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la denegació a Oxitec de l’autorització per a alliberar mosques de l’olivera transgèniques
	Tram. 250-00763/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
	Tram. 250-00764/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la retirada de la sanció executiva per utilització indeguda de recursos públics contra el responsable del torn de guàrdia del parc de bombers de Reus
	Tram. 250-00765/10
	Presentació


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
	Tram. 270-00005/10
	Debat de totalitat
	Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una banca pública catalana
	Tram. 270-00006/10
	Debat de totalitat
	Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari de Ciutadans
	Termini per a proposar compareixences


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els clubs esportius
	Tram. 302-00069/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la celebració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017
	Tram. 302-00070/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la comunicació i la producció audiovisuals
	Tram. 302-00071/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques de la memòria
	Tram. 302-00072/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura
	Tram. 302-00073/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions que emprendrà amb motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat
	Tram. 302-00075/10
	Esmenes presentades
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	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 46/X, sobre l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
	Tram. 290-00029/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 48/X, sobre l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 290-00031/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

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

	Control del compliment de la Resolució 50/X, sobre el trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona a l’edifici de la Chartreuse
	Tram. 290-00033/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 51/X, sobre la modificació dels criteris d’atorgament de permisos de lactància i de reduccions de jornada per a tenir cura de fills menors de sis anys al personal del Departament d’Ensenyament
	Tram. 290-00034/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 53/X, sobre la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
	Tram. 290-00036/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 57/X, sobre el pressupost de la Casa Reial
	Tram. 290-00040/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 59/X, sobre la construcció d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
	Tram. 290-00042/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 72/X, sobre la declaració de caducitat del permís d’investigació d’hidrocarburs atorgat a Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en España
	Tram. 290-00053/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 73/X, sobre la promoció dels albergs de joventut
	Tram. 290-00054/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 75/X, sobre el millorament dels trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi EuroRAP
	Tram. 290-00056/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 78/X, sobre la carretera C-32 al pas pel Masnou
	Tram. 290-00059/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 80/X, sobre el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès
	Tram. 290-00061/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 81/X, sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses
	Tram. 290-00062/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 82/X, sobre la programació de les obres d’ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa
	Tram. 290-00063/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 83/X, sobre les actuacions per a garantir la seguretat viària en l’accés des de la carretera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
	Tram. 290-00064/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 84/X, sobre l’encàrrec d’estudis per a determinar el cabal necessari per al reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral
	Tram. 290-00065/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 85/X, sobre la construcció d’una via de connexió entre Igualada i la ronda Sud d’aquesta ciutat
	Tram. 290-00066/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 87/X, sobre les obres de millorament de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer
	Tram. 290-00068/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 88/X, sobre la redacció d’un programa únic de gestió de residus de Catalunya
	Tram. 290-00069/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 89/X, sobre l’execució de les obres a l’estació depuradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar, per a l’aïllament acústic dels motors
	Tram. 290-00070/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 90/X, sobre els ajuts per al pagament de les quotes dels préstecs per a l’adquisició d’habitatges protegits
	Tram. 290-00071/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 91/X, sobre el transport aeri entre Barcelona i Menorca
	Tram. 290-00072/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 97/X, sobre la concessió de préstecs a les sales i les empreses d’exhibició cinematogràfica
	Tram. 290-00077/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 98/X, sobre l’aplicació del tipus reduït de l’impost sobre el valor afegit a les activitats culturals
	Tram. 290-00078/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 106/X, sobre la potenciació dels estudis d’enginyeria agronòmica a la Universitat de Lleida
	Tram. 290-00086/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 107/X, sobre la implantació i l’emplaçament dels estudis de veterinària a la Universitat de Lleida
	Tram. 290-00087/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 148/X, sobre les obres de l’Escola Antoni Gaudí de Sant Boi de Llobregat
	Tram. 290-00127/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 217/X, sobre el manteniment de l’oferta de places de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor
	Tram. 290-00181/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 243/X, sobre la construcció de la primera fase de l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès
	Tram. 290-00206/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 246/X, sobre el centre de recursos pedagògics i l’equip d’assessorament psicopedagògic de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
	Tram. 290-00209/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 255/X, sobre la construcció de l’institut de Calldetenes
	Tram. 290-00218/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 10/X, sobre les polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa
	Tram. 390-00010/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 11/X, sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa als desnonaments per execució hipotecària
	Tram. 390-00011/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 12/X, sobre la política de foment de l’emprenedoria i de suport a la petita i mitjana empresa
	Tram. 390-00012/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 15/X, sobre les participacions preferents
	Tram. 390-00015/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00134/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de 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 els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat 
	Tram. 354-00139/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00143/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
	Tram. 354-00145/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
	Tram. 354-00148/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera d’Ensenyament sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
	Tram. 354-00149/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller de Salut sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
	Tram. 354-00150/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
	Tram. 354-00151/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de 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 l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 
	Tram. 354-00161/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00163/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller de Salut sobre la malnutrició infantil
	Tram. 354-00175/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre les actuacions i la coordinació interdepartamental davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 354-00183/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller de Salut sobre les actuacions i la coordinació interdepartamental davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 354-00184/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’increment de la pobresa infantil relacionat amb la reforma de la Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00185/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera d’Ensenyament sobre les actuacions i la coordinació interdepartamental davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 354-00186/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els contractes de pat
	Tram. 358-00004/10
	Rebuig de la sol·licitud


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’emissió del documental «Hola, Europa!»
	Tram. 356-00215/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens, de la productora Brutal Media, en representació de la Federació de Productores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la s
	Tram. 356-00257/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Bas, de la productora Gestmusic and Endemol Company, en representació de la Federació de Productores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi so
	Tram. 356-00258/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre e
	Tram. 356-00259/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els contractes de patrocini de Televisió de Catalunya amb
	Tram. 356-00301/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l’atenció educativa als infants en situació de desemparament
	Tram. 356-00318/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Narciso Pastor Sáenz, director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, i de Jordi Graell i Sarle, sotsdirector de Divulgació i Transferència del mateix centre, davant la Comissió d’Ens
	Tram. 356-00352/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Banc dels Aliments davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00387/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Càritas davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00388/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Pediatria davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00389/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 356-00405/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 356-00406/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 356-00407/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 356-00408/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infa
	Tram. 356-00409/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutric
	Tram. 356-00410/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè exposi l’objectiu, el contingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar l
	Tram. 356-00411/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè exposi l’objectiu, el contingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aport
	Tram. 356-00412/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el Pla d’equipaments penitenciaris
	Tram. 355-00022/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre els motius pels quals el Protectorat de Fundacions ha demanat el concurs de creditors de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
	Tram. 355-00056/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre l’informe de la comissió d’experts amb relació a la reforma de l’Administració pública i el seu sector públic
	Tram. 355-00070/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l’increment del nombre de vocals de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
	Tram. 355-00071/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la planificació de les infraestructures penitenciàries
	Tram. 357-00011/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Ledesma, responsable operatiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut per a explicar els objectius d’aquest programa
	Tram. 357-00079/10
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Astals Coma, expresident de Caixa Terrassa, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidor
	Tram. 357-00173/10
	Substanciació

	Compareixença de Salvador Soley i Junoy, expresident de Caixa Sabadell i d’Unnim, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets del
	Tram. 357-00174/10
	Substanciació

	Compareixença de Dídac Herrero Autet, ex-director general de Caixa Manlleu, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Cons
	Tram. 357-00175/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Contijoch Pratdesaba, expresident de Caixa Manlleu, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consum
	Tram. 357-00176/10
	Substanciació

	Compareixença de J. Antonio Quesada, cap de la Policia Local de Terrassa, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
	Tram. 357-00269/10
	Substanciació

	Compareixença de Miguel Ángel Fraile, secretari general de la Confederació Catalana de Comerç, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
	Tram. 357-00280/10
	Substanciació

	Compareixença del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre els motius pels quals el Protectorat de Fundacions ha demanat el concurs de creditors de la Fundació Gestió Sanitària de 
	Tram. 357-00329/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Ramon Fuentes, director del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del Grup de Treball sobre Contractació Pública, davant la Comissió de Salut per a presentar l’informe elaborat pel Grup de Treba
	Tram. 357-00401/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Patronat de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la decisió de no demanar responsabilitats penals a Convergència Democràtica de Catalunya
	Tram. 357-00411/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les seves actuacions amb relació als ajuntaments catalans
	Tram. 357-00412/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a justificar l’organització del seminari «El paper de l’audiovisual en la construcció de les identitats col·lectives»
	Tram. 357-00413/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
	Tram. 357-00414/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre l’atenció educativa als infants en situació de desemparament
	Tram. 357-00415/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Narciso Pastor Sáenz, director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, i de Jordi Graell i Sarle, sotsdirector de Divulgació i Transferència del mateix centre, davant la Comissió d’Ensenyament i Univ
	Tram. 357-00416/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Raimon Masllorens, de la productora Brutal Media, en representació de la Federació de Productores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació de la i
	Tram. 357-00417/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Bas, de la productora Gestmusic and Endemol Company, en representació de la Federació de Productores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la situació
	Tram. 357-00418/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Guitart i Domènech davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre el projecte de crear un clúster de l’audiovisual
	Tram. 357-00419/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges per a presentar el balanç dels tres primers anys de mandat
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