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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 401/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estudi d’emplaçaments alternatius per al centre de teleco-
municacions de Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 250-00451/10
Adopció p. 13

Resolució 402/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració dels estudis d’impacte del projecte d’instal·lació 
d’un centre comercial d’establiments especialitzats en la 
venda d’excedents a Viladecans
Tram. 250-00637/10
Adopció p. 13

Resolució 403/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les activitats industrials extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10
Adopció p. 14

Resolució 404/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de centre comercial Viladecans The Style Outlets
Tram. 250-00689/10
Adopció p. 14

Resolució 405/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació, i la modificació de la Llei 17/2002, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i de crea ció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-00698/10
Adopció p. 15

Resolució 406/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la realització d’estudis relatius a les necessitats derivades de 
la implantació del projecte BCN World i l’avaluació de l’im-
pacte d’aquest projecte
Tram. 250-00708/10
Adopció p. 15

Resolució 407/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la dotació pressupostària de l’Estat per a polítiques actives 
d’ocupació i el reconeixement de les entitats locals com a 
agents de dinamització social i laboral
Tram. 250-00716/10
Adopció p. 16

Resolució 408/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la constitució d’un nou grup de treball sobre la gestió del sis-
tema d’autopistes i dels peatges com a elements reguladors 
de la mobilitat
Tram. 250-00407/10
Adopció p. 16

Resolució 409/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la declaració d’impacte ambiental de l’estudi informatiu del 

projecte de rodalia de la línia 3 i sobre l’estació de Santa Per-
pètua de Mogoda
Tram. 250-00483/10
Adopció p. 17

Resolució 410/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció del pla específic de millorament de la qualitat de 
l’aire en els termes municipals del Masnou i de Premià de 
Dalt i sobre les mesures correctores corresponents
Tram. 250-00487/10
Adopció p. 17

Resolució 411/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament dels serveis de transport públic per carretera 
a les Terres de l’Ebre i a la Costa Daurada
Tram. 250-00497/10
Adopció p. 18

Resolució 412/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10
Adopció p. 18

Resolució 413/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la seguretat de la carretera TV-3141
Tram. 250-00606/10
Adopció p. 18

Resolució 414/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el projecte de traçat del desdoblament de la carretera C-12, 
a Tortosa
Tram. 250-00501/10
Adopció p. 19

Resolució 415/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el desdoblament de la carretera C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10
Adopció p. 19

Resolució 416/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament de l’àrea de rodalia del Camp de 
Tarragona
Tram. 250-00503/10
Adopció p. 19

Resolució 417/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament a l’Ajuntament de Tarragona de les quotes pen-
dents dels plans integrals de barri i sobre una nova convoca-
tòria dels programes de barris
Tram. 250-00505/10
Adopció p. 20

Resolució 418/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el subministrament d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, 
Gratallops i Poboleda
Tram. 250-00510/10
Adopció p. 20

Dos fascicles Fascicle primer

Ef7
Nota adhesiva
– Proposta de resolució sobre el garantiment de l'atenció a les persones dependents (tram. 250-00770/10), a la pàg. 36, les esmenes presentades han estat modificades en el BOPC 216, pàg. 17.– Proposta de resolució sobre el subministrament d'aigua en fonts públiques i sobre l'autorització per a tallar-ne el subministrament en domicilis particulars (tram. 250-00779/10), a la pàg. 37, les esmenes presentades han estat modificades en el BOPC 216, pàg. 17.
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Resolució 419/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les immatriculacions de béns immobles
Tram. 250-00541/10
Adopció p. 20

Resolució 420/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació de les bases jurídiques perquè les entitats del 
tercer sector social es puguin acollir al Fons de garantia eco-
nòmica i social
Tram. 250-00627/10
Adopció p. 21

Resolució 424/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures per a millorar serveis de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge
Tram. 250-00246/10
Adopció p. 21

Resolució 425/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la publicació dels contractes amb els proveïdors i prestataris 
de serveis sanitaris i dels informes de la Central de Resultats
Tram. 250-00247/10
Adopció p. 22

Resolució 426/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la publicació de les dades del Servei Català de la Salut rela-
tives a les llistes d’espera
Tram. 250-00294/10
Adopció p. 22

Resolució 427/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els serveis sanitaris d’urgències i l’atenció sanitària continu-
ada a Sabadell
Tram. 250-00296/10
Adopció p. 23

Resolució 428/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reordenació de l’atenció mèdica nocturna a l’àrea bàsica 
de salut de Caldes de Montbui
Tram. 250-00298/10
Adopció p. 23

Resolució 429/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ampliació del CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10
Adopció p. 24

Resolució 430/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la cartera de serveis del CUAP La Solana, a Sant Andreu de 
la Barca
Tram. 250-00311/10
Adopció p. 24

Resolució 431/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la cartera de serveis del CUAP El Serral, a Sant Vicenç 
dels Horts
Tram. 250-00350/10
Adopció p. 24

Resolució 432/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’avaluació del model d’urgències d’atenció primària d’Oso-
na
Tram. 250-00351/10 i 250-00577/10
Adopció p. 25

Resolució 433/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del nou Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta, a Girona
Tram. 250-00373/10 i 250-00593/10
Adopció p. 25

Resolució 434/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de l’atenció continuada a Lloret de Mar i l’em-
plaçament del centre d’atenció primària
Tram. 250-00513/10
Adopció p. 26

Resolució 435/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el servei d’atenció continuada a Tossa de Mar i la planifica-
ció sanitària de la Selva Marítima
Tram. 250-00514/10
Adopció p. 26

Resolució 436/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la generalització del Programa de suport a la salut mental en 
l’atenció primària
Tram. 250-00684/10
Adopció p. 26

Resolució 437/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 250-00599/10
Adopció p. 27

Resolució 438/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de construcció de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona
Tram. 250-00583/10
Adopció p. 27

Resolució 439/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció del projecte executiu i la licitació de les obres de 
l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00584/10
Adopció p. 28

Resolució 440/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de l’ètica filosòfica en l’ensenyament secun-
dari obligatori i de la filosofia i la història de la filosofia en els 
batxillerats
Tram. 250-00590/10
Adopció p. 28

Resolució 441/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la renovació del sistema educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10
Adopció p. 28

Resolució 442/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el suport als alumnes sords
Tram. 250-00604/10
Adopció p. 29

Resolució 443/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia
Tram. 250-00710/10
Adopció p. 30

Resolució 444/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compromís amb l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’im-
puls polític i de finançament d’aquesta entitat territorial
Tram. 250-00712/10
Adopció p. 30

Resolució 445/X del Parlament de Catalunya, de 
suport a la transició cap a un nou règim democràtic i de lli-
bertats a Síria
Tram. 250-00729/10
Adopció p. 31

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic
Tram. 200-00011/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 32

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
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ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 32

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 32

Proposició de llei d’igualtat entre dones i homes
Tram. 202-00040/10
Nomenament d’un relator p. 33

Proposició de llei de suport i foment de l’auto-
ocupació
Tram. 202-00048/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 33

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Rectificació del text presentat p. 33

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inclusió en la Carte-
ra de serveis socials de mesures d’atenció social i educati-
va amb relació a les situacions de risc regulades per la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència
Tram. 250-00472/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 34

Proposta de resolució sobre el desplegament re-
glamentari de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència
Tram. 250-00473/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 34

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants ne-
cessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 34

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import 
destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment 
d’infants
Tram. 250-00576/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 35

Proposta de resolució sobre les prestacions i les 
pensions de la seguretat social dels infants i adolescents tu-
telats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència
Tram. 250-00591/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 35

Proposta de resolució sobre la derogació de la dis-
posició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00630/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 35

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
Canvi de Comissió tramitadora p. 35

Proposta de resolució sobre el projecte de construir 
un magatzem de gas al subsòl salí a Balsareny
Tram. 250-00766/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció a les persones dependents
Tram. 250-00770/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la inclusió del peatge 
de Les Fonts, de la carretera C-16, en el Pla d’homogeneït-
zació de peatges
Tram. 250-00772/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre l’arranjament de la car-
retera del Poble Nou del Delta a Sant Carles de la Ràpita i 
l’execució de les actuacions pendents de l’anell viari del del-
ta de l’Ebre
Tram. 250-00773/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre el passeig marítim de 
Mataró
Tram. 250-00778/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre el subministrament 
d’aigua en fonts públiques i sobre l’autorització per a ta-
llar-ne el subministrament en domicilis particulars
Tram. 250-00779/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-00780/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la prohibició de cir-
culació de camions per la carretera N-340 i l’aplicació de 
descomptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant 
i Ulldecona
Tram. 250-00781/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la representació insti-
tucional de Catalunya al Consell de Seguretat Nuclear
Tram. 250-00782/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
lleis d’estrangeria que penalitzen l’ajuda als immigrants i el 
compliment dels compromisos sobre el dret d’asil
Tram. 250-00785/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres del nou edifici del barri de Merinals de Sabadell que 
ha d’allotjar els veïns dels pisos afectats per aluminosi
Tram. 250-00787/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la limitació de velocitat 
en un tram de la carretera C-245 a Gavà
Tram. 250-00815/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment del La-
boratori de Sanitat Ramadera a la Seu d’Urgell
Tram. 250-00816/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el millorament del pont 
sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42
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Proposta de resolució sobre el pagament del cànon 
de control d’abocaments exigit per la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
cediment de queixa per als infants dins el sistema de protec-
ció a la infància
Tram. 250-00819/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’atenció als alumnes 
amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Aula 
de Formació d’Adults Lloreda . La Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les obres de reposició 
del Parc de Can Zam, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00822/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el programa Erasmus
Tram. 250-00823/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als pobles segregats i 
les entitats municipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’oferta de places de 
P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes de Montbui, per al curs 
2015-2016 i sobre la construcció de la secció d’institut d’a-
quest centre
Tram. 250-00825/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Es-
cola Oficial d’Idiomes de Tarragona i dels seus serveis edu-
catius
Tram. 250-00826/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de 
Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre les restes arqueològi-
ques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als serveis escolars 
de menjador i de transport
Tram. 250-00829/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya dins del parc públic d’habitatges socials de l’Institut 
Català del Sòl
Tram. 250-00830/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’atenció a les deman-
des de la plataforma «Cap escola es tanca»
Tram. 250-00831/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la reserva de la biosfe-
ra de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00832/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal i el garanti-
ment del transport sanitari urgent a Castellbisbal
Tram. 250-00833/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Escola Les Vinyes, de Castellbisbal
Tram. 250-00834/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una zo-
na única escolar i el manteniment de l’oferta educativa a 
Castellbisbal
Tram. 250-00835/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la resposta institucio-
nal a la proposta del Govern de l’Estat de modificació de la 
regulació de les federacions esportives
Tram. 250-00836/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució de rebuig i proposta de re-
tirada del Projecte de llei de garantia d’unitat de mercat en 
tramitació al Congrés dels Diputats
Tram. 250-00837/10
Presentació p. 49

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de co-
operació
Tram. 300-00110/10
Presentació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre el model de funció pú-
blica i els processos de selecció de personal
Tram. 300-00111/10
Presentació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre la infància
Tram. 300-00112/10
Presentació p. 50

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de les 
recomanacions de l’informe del Comitè contra les Desapa-
ricions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre 
de 2013
Tram. 300-00113/10
Presentació p. 51

Interpel·lació al Govern sobre els programes de pre-
venció de la violència masclista i les relacions abusives entre 
els joves
Tram. 300-00114/10
Presentació p. 51



2 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 204

SUMARI 5

Interpel·lació al Govern sobre el Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya
Tram. 300-00115/10
Presentació p. 51

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al quart perío-
de de sessions
Tram. 244-00006/10
Acord p. 52

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 132/X, so-
bre l’execució de la variant de Sagàs
Tram. 290-00111/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 151/X, so-
bre les donacions de sang
Tram. 290-00130/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 153/X, so-
bre el garantiment de l’atenció sanitària continuada al Sol-
sonès
Tram. 290-00132/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 53

Control del compliment de la Resolució 154/X, so-
bre l’impuls d’un pla per a la transparència en la despesa i 
els resultats dels proveïdors del sistema sanitari
Tram. 290-00133/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 54

Control del compliment de la Resolució 177/X, so-
bre la continuïtat del Consorci del Teatre Fortuny, de Reus
Tram. 290-00142/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 55

Control del compliment de la Resolució 179/X, so-
bre el pagament de nòmines pendents del director de l’Arxiu 
Comarcal del Montsià i sobre l’actualització del conveni amb 
l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià
Tram. 290-00144/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 55

Control del compliment de la Resolució 180/X, so-
bre el trasllat de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a la no-
va seu
Tram. 290-00145/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 56

Control del compliment de la Resolució 181/X, so-
bre la inclusió del conjunt monumental del Turó de la Seu 
Vella de Lleida en la llista de béns que poden ésser declarats 
patrimoni mundial
Tram. 290-00146/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 56

Control del compliment de la Resolució 182/X, so-
bre el programa i la memòria d’activitats de l’Any Espriu
Tram. 290-00147/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 185/X, so-
bre la declaració d’espai fronterer Schengen per al port de 
Palamós
Tram. 290-00149/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 186/X, so-
bre l’elaboració d’un informe de viabilitat del port de Pala-
mós com a espai fronterer Schengen
Tram. 290-00150/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 188/X, so-
bre la defensa d’un model de gestió individualitzada de l’ae-
roport de Girona - Costa Brava
Tram. 290-00152/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 190/X, so-
bre el restabliment dels serveis d’assistència sanitària a l’ae-
roport de Girona - Costa Brava
Tram. 290-00154/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 191/X, so-
bre la revisió a la baixa dels peatges de la carretera C-32 i el 
millorament de la mobilitat al Garraf i el Baix Penedès
Tram. 290-00155/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 192/X, so-
bre el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00156/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 195/X, so-
bre la paralització i la suspensió dels desnonaments
Tram. 290-00159/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 196/X, so-
bre l’abaratiment dels preus i l’ampliació de la durada dels 
abonaments del servei de transport ferroviari d’alta velocitat 
entre Lleida i Barcelona
Tram. 290-00160/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 197/X, so-
bre la reducció de la intensitat del trànsit i de l’accidentalitat 
a la carretera C-58, entre Vacarisses i Viladecavalls
Tram. 290-00161/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 198/X, so-
bre les obres de rehabilitació del barri d’Espronceda, de 
Sabadell
Tram. 290-00162/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

Control del compliment de la Resolució 200/X, so-
bre l’impuls de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres 
de l’Ebre i sobre els sistemes tarifaris dels serveis de trans-
port públic
Tram. 290-00164/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 202/X, so-
bre les mesures de racionalització dels horaris laborals per a 
la conciliació de la vida personal, laboral i familiar
Tram. 290-00166/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 212/X, de 
disconformitat amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica
Tram. 290-00176/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 237/X, so-
bre la declaració de nul·litat de ple dret del judici al president 
Lluís Companys i dels altres procediments que van compor-
tar la condemna a mort de milers de ciutadans
Tram. 290-00200/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 14/X, sobre la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació de 
serveis
Tram. 390-00014/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67

Control del compliment de la Moció 15/X, sobre les 
participacions preferents
Tram. 390-00015/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 68

Control del compliment de la Moció 33/X, sobre la 
modificació de l’impost de successions i donacions
Tram. 390-00033/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 69

Control del compliment de la Moció 55/X, sobre les 
mesures contra la malnutrició infantil
Tram. 390-00055/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 56/X, sobre la 
pobresa energètica
Tram. 390-00056/10
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 57/X, sobre el 
futur dels mitjans públics
Tram. 390-00057/10
Designació de la Comissió competent p. 71

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
el contracte signat amb Seprotec Multilingual Solutions per 
a fer les traduccions judicials durant el període 2009-2011
Tram. 354-00202/10
Sol·licitud i tramitació p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre els habitatges socials de l’Institut Català del Sòl 
que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 354-00209/10
Sol·licitud i tramitació p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents que es 
van produir davant de la fàbrica de Panrico
Tram. 354-00210/10
Sol·licitud i tramitació p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
les informacions que han aparegut en diversos mitjans de 
comunicació amb relació a la sol·licitud d’informació a Méto-
do 3 sobre diversos càrrecs polítics
Tram. 354-00213/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les informacions que 
han aparegut en diversos mitjans de comunicació sobre el 
repartiment de mòbils amb dispositius «espia» entre alts 
càrrecs i personal de seguretat de la Generalitat
Tram. 354-00214/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la presència de grups 
feixistes a Catalunya
Tram. 354-00215/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la mo-
nitorització de ciutadans, periodistes i moviments socials a 
les xarxes socials pel Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i la instal·lació d’un programa espia en telèfons 
mòbils
Tram. 354-00216/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la monitorització de 
ciutadans, periodistes i moviments socials a les xarxes soci-
als pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la 
instal·lació d’un programa espia en telèfons mòbils
Tram. 354-00217/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Matilde Aragó, ma-
gistrada, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció 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. 352-00366/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del president del Con-
sell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00367/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença del president del Con-
sell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00368/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00369/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença del fiscal en cap de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del mi-
nisteri fiscal
Tram. 352-00370/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00371/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
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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. 352-00372/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00373/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 352-00374/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00375/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justí-
cia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00376/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00377/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00378/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00379/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00380/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Propos-
ta 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. 352-00381/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00382/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00385/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
amb relació a la 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. 352-00386/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00387/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Català de la Justícia amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00388/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’associació de Jutges per la Democràcia a Catalunya 
amb relació a la 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. 352-00389/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats 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. 352-00390/10
Sol·licitud p. 76
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria 
amb relació a la 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. 352-00391/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00392/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00393/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gi-
meno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 352-00397/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Lluís Jou i Mira-
bent, notari i ex-director general de Política Lingüística, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00398/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Agustí Carles, pre-
sident de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua 
Pròpia, amb relació a Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció 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. 352-00399/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Ester Franquesa i 
Bonet, directora general de Política Lingüística, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats 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. 352-00400/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Antoni Milian, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del mi-
nisteri fiscal
Tram. 352-00401/10
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Paquita Sanvicén 
Torné, directora del Centre de Normalització Lingüística de 

Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció 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. 352-00408/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Isidor Garcia Sán-
chez, ex-director general de Recursos de l’Administració de 
Justícia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció 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. 352-00409/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president del Con-
sell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00410/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president del Con-
sell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00411/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00412/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del fiscal en cap de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del mi-
nisteri fiscal
Tram. 352-00413/10
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00414/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
amb relació a la 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. 352-00415/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
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del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00416/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 352-00417/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00418/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justí-
cia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00419/10
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició 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’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00420/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00421/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00422/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00423/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Propos-
ta 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. 352-00424/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00425/10
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Sonia Gutiérrez 
Muñoz, magistrada titular del Jutjat Penal número 16 de Bar-
celona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció 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. 352-00426/10
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Pablo Nuevo López, 
doctor en dret i professor de la Universitat Abat Oliba CEU, 
amb relació a la 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. 352-00427/10
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Centre Euro Àfrica davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè presenti el projecte de 
l’entitat i el pla de treball per al 2014
Tram. 356-00503/10
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti el 
projecte «Fem país»
Tram. 356-00508/10
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democrà-
cia davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant 
la situació de Síria
Tram. 356-00514/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’ac-
tuació de l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00515/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè de Catalunya d’UNICEF davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi so-
bre l’actuació d’aquest organisme davant la situació de Síria
Tram. 356-00516/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació per la Pau davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actua-
ció de l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00517/10
Sol·licitud p. 82
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de 
l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00518/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català Internacional per la Pau davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre l’actuació d’aquest organisme davant la situ-
ació de Síria
Tram. 356-00519/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui les 
actuacions en matèria de justícia juvenil i execució penal a 
la comunitat
Tram. 356-00520/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat Autònom de Policia - Unió General de Treballa-
dors davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte 
de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00521/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior per-
què analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 356-00522/10
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00523/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra 
davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les 
retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00524/10
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la monitorització de 
ciutadans, periodistes i moviments socials a les xarxes soci-
als pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la 
instal·lació d’un programa espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00530/10
Sol·licitud p. 84

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre l’Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural
Tram. 355-00088/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

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

Compareixença de José María Fernández Seijo, 
magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 

relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00143/10
Substanciació p. 84

Compareixença de Guillem Soler, jutge del Jutjat 
de Primera Instància número 1 de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00144/10
Substanciació p. 85

Compareixença de d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm-
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re-
gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 353-00146/10
Substanciació p. 85

Compareixença de Jesús Sánchez, advocat i di-
putat de la Comissió Normativa del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de con-
sum
Tram. 353-00147/10
Substanciació p. 85

Compareixença d’una representació del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00148/10
Substanciació p. 85

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les per-
sones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum
Tram. 353-00149/10
Substanciació p. 86

Compareixença de Carme Trilla, de Càritas Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00169/10
Substanciació p. 86

Compareixença de Xavier Arbós Marín, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00455/10
Substanciació p. 86
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Compareixença de Patrick Taillon, professor agre-
gat de dret constitucional a la Universitat de Laval (Quebec), 
davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00456/10
Substanciació p. 86

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2012
Tram. 359-00011/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 86

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 22
Convocada per al dia 4 de desembre de 2013 p. 86

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Sol·licitud p. 87
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 401/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estudi d’emplaçaments alterna-
tius per al centre de telecomunicacions de 
Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 250-00451/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 250

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aturada de la trami-
tació del projecte d’un centre de telecomunicacions 
al cim de Sant Mateu, a Premià de Dalt (tram. 250-
00451/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26015).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
emplaçaments alternatius per al centre de telecomu-
nicacions de Sant Mateu, amb l’objectiu de garantir 
el servei públic d’aquesta infraestructura minimitzant 
l’impacte ambiental, paisatgístic i sobre el patrimoni 
històric del paratge de Sant Mateu, a Premià de Dalt 
(Maresme).

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 402/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració dels estudis d’im-
pacte del projecte d’instal·lació d’un centre 
comercial d’establiments especialitzats en 
la venda d’excedents a Viladecans
Tram. 250-00637/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 250

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’elaboració dels estudis 
d’impacte del projecte d’instal·lació d’un centre comer-
cial de fabricants a Viladecans (tram. 250-00637/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Socialista (reg. 37206) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 40466)

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer tots els estudis d’impacte necessaris i, especial-
ment, els relatius a les repercussions en el comerç de la 
comarca, en el medi ambient i en els aqüífers del delta 
del Llobregat, en la mobilitat i les vies de comunicació 
i en la possible creació o destrucció real i quantifica-
da de llocs de treball, del projecte d’emplaçament d’un 
centre comercial d’establiments especialitzats en la 
venda d’excedents (outlet) al municipi de Viladecans 
(Baix Llobregat).

b) Mantenir informats el Parlament, els ajuntaments 
afectats i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, els 
comerciants i la resta d’agents socials de la comarca 
sobre els resultats dels estudis d’impacte a què fa refe-
rència la lletra a.

c) Iniciar de manera immediata un procés de diàleg i 
negociació amb el Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat, els ajuntaments afectats i els comerciants i agents 
socials de la comarca, que inclogui la potenciació del 
comerç de proximitat, i també l’elaboració d’un pro-
jecte de turisme sostenible dels espais naturals del del-
ta del Llobregat, en el marc d’un projecte de model de 
gestió turística dels espais naturals de Catalunya, amb 
la promoció de la restauració i dels productes de proxi-
mitat del parc agrari de la zona.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 403/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les activitats industrials extracti-
ves al Montsec
Tram. 250-00638/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 250

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les activitats industrials 
extractives al Montsec (tram. 250-00638/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40519).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) No autoritzar, dins l’estricte compliment de normati-
va vigent, cap tipus d’activitat industrial extractiva per 
a l’extracció de sal a la zona del Montsec, al poble de 
Tartareu, al municipi de les Avellanes i Santa Linya, 
sol·licitada actualment per Salinas de la Noguera, SL.

b) No autoritzar en altres casos cap activitat extracti-
va a la zona del Montsec que no superi la fase d’im-
pacte ambiental i que no vagi acompanyada d’un pla 
de treball que respecti les exigències pròpies d’una zo-
na d’especial valor astronòmic, turístic, paisatgístic, 
cultural, històric, natural, ramader i agrari, i es garan-
teixin amb total seguretat la no-afectació del submi-
nistrament d’aigua per a ús urbà o altres usos preexis-
tents i la no-contaminació dels aqüífers.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Rafael Luna Vivas

Resolució 404/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de centre comercial 
Viladecans The Style Outlets
Tram. 250-00689/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 250

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el projecte Viladecans 
The Style Outlets (tram. 250-00689/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Socialista 
(reg. 37205).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme mesures reals i efectives en favor del 
comerç urbà de proximitat al Baix Llobregat, neces-
sàries per a mantenir l’aposta pel model català de co-
merç de proximitat i, si s’acaba duent a terme, per a 
contrarestar l’impacte negatiu que la implantació del 
centre comercial Viladecans The Style Outlets pugui 
tenir sobre el teixit comercial de la comarca.

b) Blindar el model de comerç de proximitat que ha 
definit el país per mitjà de la futura llei reguladora de 
l’activitat de comerç, serveis i fires, i establir mesures 
per a impedir l’atorgament de llicències i la implan-
tació de projectes que agredeixin el model de manera 
frontal.

c) Vetllar per la reserva d’espais per al desenvolupa-
ment productiu i industrial, que genera riquesa i llocs 
de treball a mitjà i a llarg termini, i, més concreta-
ment, fer que l’Incasòl destini els terrenys disponibles 
de Ca n’Alemany, a Viladecans, per a projectes indus-
trials i també de recerca, desenvolupament i innovació 
en el sector industrial.

2. El Parlament de Catalunya, amb tot el respecte per 
l’autonomia municipal, demana a l’Ajuntament de Vi-
ladecans que reconsideri la implantació del Viladecans 
The Style Outlets i que adopti mesures reals i efectives 
en favor del comerç urbà de proximitat i qualitat.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 405/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre 
l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació, 
i la modificació de la Llei 17/2002, d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i de crea ció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-00698/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 250

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la 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), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Socialista (reg. 36102) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 40518).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Complir la Moció 22/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació, 
aprovada pel Ple del Parlament el 23 de maig de 2013.

b) Impulsar la modificació de la Llei 17/2002, del 5 de 
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb vocació de 
consens i adequar-la a les realitats socioeconòmiques 
territorials. En concret, dotar la Llei d’una major pro-
ximitat a les persones, al teixit productiu i econòmic, 
a les administracions locals i al conjunt d’agents que 
actuen al territori en polítiques actives d’ocupació, i 
impulsar les estratègies territorials que reconeguin el 
paper dinamitzador de les administracions locals en 
l’articulació de models mixtos de treball i col·laboració.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 406/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la realització d’estudis relatius a 
les necessitats derivades de la implantació 
del projecte BCN World i l’avaluació de l’im-
pacte d’aquest projecte
Tram. 250-00708/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 250

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’im-
pacte del projecte BCN World (tram. 250-00708/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40516).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer, per mitjà dels departaments corresponents, els 
estudis necessaris per a preveure, amb antelació sufi-
cient, les noves necessitats que es derivaran de la im-
plantació del projecte BCN World.

b) Impulsar els mecanismes adequats per a donar la 
informació necessària i facilitar la participació dels 
agents econòmics i socials, de les entitats i organismes 
competents i de les administracions públiques de la 
Costa Daurada en l’avaluació de l’impacte del projecte 
Barcelona World en la conformació de la nova deman-
da i en la planificació del futur del sector turístic a la 
Costa Daurada.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 407/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació pressupostària de l’Es-
tat per a polítiques actives d’ocupació i el 
reconeixement de les entitats locals com a 
agents de dinamització social i laboral
Tram. 250-00716/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 250

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la programació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013 (tram. 250-
00716/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 40517).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que incrementi la do-
tació pressupostària prevista per a polítiques actives 
d’ocupació perquè sigui, com a mínim, equivalent a 
la del 2011.

b) Reconèixer i tenir en compte en el Projecte de llei 
de modificació de la Llei 17/2002, del 5 de juliol, d’or-
denació del sistema d’ocupació i de creació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que el Govern ha de presen-
tar al Parlament el lideratge de les entitats locals com a 
agents de dinamització social en el territori i llur paper 
fonamental en la xarxa d’ocupació de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 408/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la constitució d’un nou grup de 
treball sobre la gestió del sistema d’autopis-
tes i dels peatges com a elements regula-
dors de la mobilitat
Tram. 250-00407/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la bonificació per re-
currència del cost del peatge als usuaris habituals de 
l’autopista Pau Casals residents al Baix Penedès (tram. 
250-00407/10), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 18463) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
20423).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Constituir un nou grup de treball sobre la gestió del 
sistema d’autopistes i dels peatges com a elements re-
guladors de la mobilitat, amb la composició i els ob-
jectius exposats en la Resolució 83/IX, del 25 de maig 
de 2011, que fou impulsada per tots els grups parla-
mentaris.

b) Convocar, en un termini de dos mesos, la primera 
sessió del grup de treball en què, entre altres qüesti-
ons, si escau, es donarà compte de tot el paquet de me-
sures que afecten les autopistes C-32 i C-33 i, a més, 
s’estudiaran i es debatran possibles milloraments del 
règim tarifari i altres mesures destinades a millorar la 
gestió de la mobilitat en aquestes autopistes.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 409/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració d’impacte ambien-
tal de l’estudi informatiu del projecte de ro-
dalia de la línia 3 i sobre l’estació de Santa 
Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00483/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la declaració d’impacte 
ambiental de l’estudi informatiu del projecte de rodalia 
de la línia 3 i sobre l’estació de Santa Perpètua de Mo-
goda (tram. 250-00483/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 28098).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant els ministeris d’Agricultu-
ra, Alimentació i Medi Ambient i de Foment per a: 

a) Impulsar la finalització dels tràmits administrati-
us pendents per a l’emissió de la declaració d’impacte 
ambiental de l’estudi informatiu del projecte de roda-
lia de la línia 3, tram Montcada - Vic, duplicació de la 
via, i l’aprovació definitiva d’aquesta, i també impulsar 
els projectes constructius corresponents i l’execució de 
les obres, tal com estableix el Pla d’infraestructures 
ferroviàries de rodalies de Barcelona 2008-2015.

b) Preveure en la finalització de la tramitació del pro-
jecte de rodalia de Barcelona, línia 3, tram Montcada - 
Vic, duplicació de la via, en la mesura del possible, les 
opcions següents: 

1a. La inclusió de l’alternativa A, proposada pels ajun-
taments de la Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda, per 
a la intermodalitat de les línies de rodalia 3 i 8, al pas 
per la futura estació de Santa Perpètua de Mogoda.

2a. La determinació de les mesures correctores i com-
pensatòries de l’actuació per a la minimització dels 
riscos geològics, d’inseguretat per intrusisme i passos 
a nivell, les afectacions sobre la permeabilitat urbana i 
les immissions acústiques i de vibracions que han estat 
verificades darrerament com a conseqüència de l’aug-
ment de freqüències en l’actual línia 3.

3a. Les repercussions que poden generar els planeja-
ments territorial i urbanístic vigents, intentant no in-
fringir-los, i, en el cas que fos imprescindible, presen-
tar l’expedient al Consell de Ministres.

c) Dur a terme al més aviat possible les obres de la nova 
estació de Santa Perpètua de Mogoda sobre la línia 8, 
amb referència B-239, amb el mínim impacte ecològic 
i urbà i en col·laboració amb les institucions i les enti-
tats del territori.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 410/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la redacció del pla específic de 
millorament de la qualitat de l’aire en els ter-
mes municipals del Masnou i de Premià de 
Dalt i sobre les mesures correctores corres-
ponents
Tram. 250-00487/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la instal·lació de pan-
talles acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià 
de Dalt (tram. 250-00487/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
28096).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries amb Infraestructures Viàries de 
Catalunya, SA, per a: 

a) Redactar el pla específic de millorament de la qua-
litat de l’aire en el terme municipal del Masnou, espe-
cialment en la zona d’influència de l’autopista C-32, en 
el terme municipal de Premià de Dalt.

b) Concretar, d’acord amb les conclusions del pla es-
pecífic a què fa referència la lletra a, les mesures cor-
rectores acústiques que, si escau, hi corresponguin, i 
que caldrà executar, en cada cas, d’acord amb la Llei 
16/2002, del 28 de juny, de protecció contra la conta-
minació acústica, i amb el reglament que la desplega.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 411/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament dels serveis de 
transport públic per carretera a les Terres de 
l’Ebre i a la Costa Daurada
Tram. 250-00497/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’oferta de transport públic per carretera entre la Costa 
Daurada i les Terres de l’Ebre amb els aeroports cata-
lans (tram. 250-00497/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 28091).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, en el marc dels estudis 
que es duen a terme per al millorament dels serveis de 
transport públic per carretera a les Terres de l’Ebre i a 
la Costa Daurada, insta el Govern a analitzar la imple-
mentació d’actuacions de millorament de les comuni-
cacions amb els aeroports de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 412/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament de la carretera TV-3141 
entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la carretera TV-3141 
entre Reus i Cambrils (tram. 250-00498/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 28112).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
el millorament de la carretera TV-3141 entre Reus i 
Cambrils, amb la incorporació dels elements necessa-
ris de millorament de la seguretat, d’acord amb el seu 
trànsit i la normativa vigent.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 413/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de la seguretat de 
la carretera TV-3141
Tram. 250-00606/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat de la carretera TV-3141 entre Reus i Cam-
brils (tram. 250-00606/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 33327).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar amb urgència les mesures adequades per a 
millorar la seguretat de la carretera TV-3141.

b) Impulsar, a partir dels estudis informatiu i d’impac-
te ambiental existents, la redacció del projecte cons-
tructiu de condicionament de la carretera TV-3141, 
que incorpori les actuacions de millorament de la se-
guretat viària més urgents, especialment la reordena-
ció dels accessos.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 414/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de traçat del desdo-
blament de la carretera C-12, a Tortosa
Tram. 250-00501/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la licitació i l’adjudi-
cació del projecte de conversió en autovia de la carrete-
ra C-12 entre Tortosa i Roquetes (tram. 250-00501/10), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 28089).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar 
durant aquest any el projecte de traçat del desdobla-
ment de la carretera C-12, a Tortosa, que és part de 
l’eix de l’Ebre, per a poder sotmetre’l posteriorment a 
informació pública.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 415/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desdoblament de la carretera 
C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera C-12 al pas per Tortosa (tram. 250-00538/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 30849) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 30982).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
el projecte constructiu del desdoblament de la carrete-
ra C-12, al pas per Tortosa, amb l’objectiu de sotme-
tre’l a informació pública abans del final del 2013.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 416/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament de 
l’àrea de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 250-00503/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament del servei de trens de rodalia del Camp de 
Tarragona (tram. 250-00503/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28114).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament l’àrea de rodalia del Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 417/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el pagament a l’Ajuntament de Tarra-
gona de les quotes pendents dels plans inte-
grals de barri i sobre una nova convocatòria 
dels programes de barris
Tram. 250-00505/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el pagament a 
l’Ajuntament de Tarragona de les quotes pendents dels 
plans integrals de barri i sobre la reconsideració de la 
decisió de no convocar aquests plans el 2013 (tram. 
250-00505/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
28115).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Liquidar a l’Ajuntament de Tarragona tan aviat com 
sigui possible les quotes corresponents dels plans inte-
grals de barri dels anys 2010, 2011 i 2012.

b) Tornar a fer una convocatòria dels programes de 
barris quan s’hagi restablert l’equilibri financer entre 
les despeses acreditades i els pagaments efectuats per 
la Generalitat.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 418/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el subministrament d’aigua a Torroja 
del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda
Tram. 250-00510/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 12, 13.11.2013, DSPC-C 249

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el subministra-

ment d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops 
i Poboleda (tram. 250-00510/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28116).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a solucio-
nar els problemes que ha plantejat l’obra de subminis-
trament d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, Grata-
llops i Poboleda i a aclarir quin és el deute definitiu.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 419/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les immatriculacions de béns im-
mobles
Tram. 250-00541/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 9, 13.11.2013, DSPC-C 251

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 13 de novembre de 2013, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre les immatricu-
lacions de béns immobles (tram. 250-00541/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat, per mitjà del Minis-
teri de Justícia, una llista de les immatriculacions de 
béns immobles efectuades a Catalunya.

b) Demanar al Govern de l’Estat que modifiqui l’ar-
ticle 206 del text refós de la Llei hipotecària, aprovat 
pel Decret del 8 de febrer de 1946, per a suprimir l’Es-
glésia catòlica com a subjecte competent per a imma-
tricular.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó
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Resolució 420/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació de les bases jurí-
diques perquè les entitats del tercer sector 
social es puguin acollir al Fons de garantia 
econòmica i social
Tram. 250-00627/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 9, 13.11.2013, DSPC-C 251

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 13 de novembre de 2013, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la pre-
sentació de les bases jurídiques perquè les entitats del 
tercer sector social es puguin acollir al Fons de garan-
tia econòmica i social (tram. 250-00627/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 33317) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 33335).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar les bases jurídiques, abans que s’acabi el 
2013, perquè les entitats del tercer sector social es pu-
guin acollir al Fons de garantia econòmica i social.

b) Estudiar i presentar una fórmula de col·laboració 
amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Ca-
talunya, pel que fa a la proposta de creació d’un fons 
econòmic i d’un servei d’assessorament i acompanya-
ment financer en el qual podrien participar represen-
tants de diverses entitats financeres de Catalunya re-
lacionades amb el finançament al tercer sector (entre 
les quals, l’Institut Català de Finances) i altres agents 
interessats a invertir-hi.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 424/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per a millorar serveis 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de 
novembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre les intervencions oncològiques, la 
disponibilitat de sales d’operacions i el servei d’ur-
gències de l’Hospital Universitari de Bellvitge (tram. 
250-00246/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
13750) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 13802).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures següents a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge: 

a) Garantir la priorització de totes les intervencions de 
cirurgia oncològica dins del programa quirúrgic.

b) Proveir tots els recursos humans i materials neces-
saris per al correcte funcionament de tots els serveis 
hospitalaris, especialment per a l’assignació de llits 
disponibles a les persones ingressades.

c) Garantir la disponibilitat de sales d’operacions ne-
cessària per a donar resposta a les necessitats i a la 
programació de cada època de l’any.

d) Prendre les mesures necessàries per a evitar la con-
gestió i la sobrecàrrega de les sales d’operacions, i ga-
rantir una disponibilitat adequada a la demanda i a 
l’activitat programada.

e) Prendre totes les mesures necessàries per a evitar el 
col·lapse dels serveis d’urgències.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell
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Resolució 425/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la publicació dels contractes amb els 
proveïdors i prestataris de serveis sanitaris i 
dels informes de la Central de Resultats
Tram. 250-00247/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de no-
vembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la publicació dels contractes amb els 
proveïdors i prestataris de serveis sanitaris i dels infor-
mes de la Central de Resultats (tram. 250-00247/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13491) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 13803).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer públics tots els contractes i convenis subscrits 
entre els organismes dependents del Departament de 
Salut i les empreses proveïdores i prestatàries de ser-
veis sanitaris.

b) Fer públics tots els informes anuals de la Central 
de Resultats de la xarxa sanitària d’utilització públi-
ca, amb l’objectiu de mesurar, avaluar i difondre els 
resultats aconseguits en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria pels diversos agents integrants del sistema sanitari 
públic.

c) Fer que les dades publicades sobre el mesurament i 
l’avaluació de resultats de la xarxa sanitària d’utilitza-
ció pública incloguin, en les columnes de centres ava-
luats, la llista dels noms de totes les empreses proveï-
dores i prestatàries de serveis sanitaris.

d) Fer que aquests informes anuals incloguin dades 
sobre qualitat assistencial, eficiència, sostenibilitat 
econòmica, accés als serveis i atenció als usuaris.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell

Resolució 426/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la publicació de les dades del 
Servei Català de la Salut relatives a les llis-
tes d’espera
Tram. 250-00294/10

Adopció

Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de 
novembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’actualització i la publicació semes-
tral de les dades del Servei Català de la Salut al seu 
web (tram. 250-00294/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13806).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer públiques en el web del Servei Català de la Salut 
totes les dades corresponents a les llistes i els temps 
d’espera de procediments quirúrgics garantits i moni-
torats (no garantits) i de proves diagnòstiques, de ma-
nera que es pugui consultar qualsevol dels tres darrers 
talls i, paral·lelament, habilitar la publicació de l’activi-
tat quirúrgica semestral i anual de cadascun dels pro-
cediments quirúrgics garantits i de la realització de les 
proves diagnòstiques amb temps de garanties, als ni-
vells de regió sanitària i de centre, tendint a adequar 
les dades de les llistes d’espera segons els criteris que 
estableix el Reial decret 605/2003, del 23 de maig, pel 
qual s’estableixen mesures per al tractament homogeni 
de la informació sobre les llistes d’espera en el Sistema 
Nacional de Salut.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per a posar 
en marxa el registre de l’activitat d’atenció especialit-
zada ambulatòria per centres i motius de consulta i po-
der disposar dels temps d’espera d’aquesta activitat, i 
arribar progressivament a publicar totes les dades de 
llista d’espera el 2016.

c) Presentar-li a la Comissió de Salut, al llarg del 2014, 
els circuits assistencials de diagnòstic preferent i ordi-
nari des de l’atenció primària, amb l’objectiu d’assolir 
una millora en el temps d’aquests circuits i d’estudi-
ar-ne els terminis.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell
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Resolució 427/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els serveis sanitaris d’urgències i 
l’atenció sanitària continuada a Sabadell
Tram. 250-00296/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de no-
vembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre els serveis sanitaris d’urgències i de caps 
de setmana i festius a Sabadell (tram. 250-00296/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13749) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 13801).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Determinar, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sabadell (Vallès Occidental), els centres d’atenció pri-
mària que han de garantir l’atenció de les vuit del matí 
a les dotze de la nit, i també els centres que han d’estar 
oberts les vint-i-quatre hores del dia els tres-cents sei-
xanta-cinc dies de l’any, de manera que es cobreixi el 
conjunt de les àrees geogràfiques de Sabadell. Aquests 
centres han de disposar de la dotació de personal ade-
quada.

b) Fer un seguiment dels indicadors d’activitat i quali-
tat de l’atenció continuada a Sabadell per a assegurar 
la correcta prestació d’aquest servei.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell

Resolució 428/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reordenació de l’atenció mèdi-
ca nocturna a l’àrea bàsica de salut de Cal-
des de Montbui
Tram. 250-00298/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de 
novembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre les urgències nocturnes del centre 
d’atenció primària de Caldes de Montbui (tram. 250-
00298/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir, conjuntament amb els ajuntaments afec-
tats, un sistema de control i monitoratge del canvi de 
servei d’atenció mèdica nocturna a l’àrea bàsica de sa-
lut de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) que per-
meti dur a terme una avaluació qualitativa periòdica 
i sobre la base de dades objectives dels resultats de la 
reordenació d’aquest servei.

b) Fer reversible aquest canvi de model i tornar a obrir 
permanentment el centre d’atenció primària de Caldes 
de Montbui en el cas que els resultats de l’avaluació a 
què fa referència la lletra a evidenciïn una disminució 
real en la garantia de la qualitat del servei públic i uni-
versal de salut.

c) Garantir que l’àrea bàsica de salut de Caldes de 
Montbui disposi dels mitjans humans i materials ne-
cessaris per a fer possible el desplaçament dels profes-
sionals sanitaris al domicili dels usuaris amb un temps 
de resposta adequat a les necessitats i les demandes 
reals de la població.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell
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Resolució 429/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ampliació del CAP Joan Mirambell, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de no-
vembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’ampliació del CAP Joan Mirambell, 
de Caldes de Montbui (tram. 250-00711/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 39894) i pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 40521).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
i dur a terme, tan bon punt les disponibilitats pressu-
postàries ho permetin, l’ampliació del CAP Joan Mi-
rambell, de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), a 
partir del projecte aprovat i que disposa de llicència 
municipal des del 2009.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell

Resolució 430/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cartera de serveis del CUAP La 
Solana, a Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00311/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de 
novembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre els serveis d’especialistes del CAP 
La Solana, de Sant Andreu de la Barca (tram. 250-
00311/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 13754) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 13808).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar i aplicar la nova cartera de serveis del CUAP La 
Solana, a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), 
fruit del consens assolit entre l’Ajuntament i el Depar-
tament de Salut, que ha de permetre que aquest centre 
de salut esdevingui un centre d’alta resolució per a mi-
llorar la qualitat del servei i donar una millor atenció 
al pacient urgent, agut i crònic complex.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell

Resolució 431/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cartera de serveis del CUAP El 
Serral, a Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00350/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de no-
vembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la qualitat assistencial del CUAP El Ser-
ral, de Sant Vicenç dels Horts (tram. 250-00350/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 16087).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, per mitjà dels portaveus de la Comissió de Sa-
lut, la cartera de serveis del CUAP El Serral, a Sant 
Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), a proposta del De-
partament de Salut, del Servei Català de la Salut i dels 
proveïdors del territori, especialment l’Institut Cata-
là de la Salut i l’Hospital de Sant Boi de Llobregat o 
l’Hospital de Martorell. Aquesta cartera ha de perme-
tre que el CUAP El Serral pugui ésser resolutiu en pa-
cients aguts, subaguts i pacients crònics, tant pel que 
fa al diagnòstic com pel que fa al tractament.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell
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Resolució 432/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’avaluació del model d’urgències 
d’atenció primària d’Osona
Tram. 250-00351/10 i 250-00577/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de 
novembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la reobertura d’un servei nocturn 
d’urgències d’atenció primària a Manlleu o Torelló 
(tram. 250-00351/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 15687), pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16049) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
16070), i la Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’un servei nocturn d’urgències d’atenció primària a 
Osona (tram. 250-00577/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 30498) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 31032).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, 
per mitjà dels grups parlamentaris, l’avaluació del model 
d’urgències, de transport sanitari, del servei 061 i d’aten-
ció a domicili de la comarca d’Osona iniciat a l’abril del 
2008 i les propostes de modificació que se’n puguin de-
rivar.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell

Resolució 433/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del nou Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, a Girona
Tram. 250-00373/10 i 250-00593/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de no-
vembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona (tram. 250-00373/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 18086) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 18102), i la Pro-
posta de resolució sobre la construcció de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 250-00593/10), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 30985) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 31033).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treba-
llar, en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, per 
a aconseguir en el menor termini possible l’emplaça-
ment definitiu per a la construcció del nou Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, a la zona nord de la 
ciutat de Girona, com a hospital de referència que ga-
ranteixi la qualitat de l’atenció sanitària pública i com 
a factor clau per a la creació i el desenvolupament del 
campus de salut de les comarques gironines i de tot 
Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell
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Resolució 434/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de l’atenció con-
tinuada a Lloret de Mar i l’emplaçament del 
centre d’atenció primària
Tram. 250-00513/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de no-
vembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el manteniment dels serveis de salut 
ordinaris i d’atenció continuada i urgent a Lloret de 
Mar (tram. 250-00513/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 28087) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 28122).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir l’atenció continuada les vint-i-quatre hores 
del dia els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any a Llo-
ret de Mar (Selva).

b) Planificar la inversió per a adequar l’espai del bai-
xos cedits per l’Ajuntament de Lloret de Mar per a em-
plaçar-hi el centre d’atenció primària de Fenals.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell

Resolució 435/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el servei d’atenció continuada a 
Tossa de Mar i la planificació sanitària de la 
Selva Marítima
Tram. 250-00514/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de 
novembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció 
continuada del Centre de Salut de Tossa de Mar (tram. 
250-00514/10), presentada pel Grup Parlamentari So-

cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 28088) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 28123).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reobrir l’atenció continuada del centre de salut de 
Tossa de Mar (Selva) per a garantir la qualitat i l’equi-
tat de l’atenció sanitària al ciutadans residents de Tos-
sa de Mar i als turistes.

b) Replantejar el transport sanitari urgent al territori 
de la Selva Marítima i incrementar-ne el servei fins a 
tornar a disposar dels dispositius del 2010.

c) Acordar amb els alcaldes i els grups municipals de 
tots els municipis de la Selva Marítima la planificació 
sanitària de llur territori, tenint com a punt de vista 
bàsic l’atenció a la població i als turistes amb equitat, 
siguin de la població que siguin.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell

Resolució 436/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la generalització del Programa de 
suport a la salut mental en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 9, 14.11.2013, DSPC-C 255

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de no-
vembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la generalització del Programa de su-
port a la salut mental en l’atenció primària (tram. 250-
00684/10), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 40522).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a generalit-
zar de manera progressiva al llarg del 2014 i del 2015 
el Programa de suport a la salut mental en l’atenció 
primària a totes les àrees bàsiques de salut de Catalu-
nya, davant dels bons resultats de l’avaluació del De-
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partament de Salut i del Pla director de salut mental i 
addiccions.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària El president  
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Albert Batet i Canadell

Resolució 437/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Consorci per a la Normalització 
Lingüística
Tram. 250-00599/10

Adopció

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió núm. 8, 14.11.2013, DSPC-C 257

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tingu-
da el 14 de novembre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística (tram. 250-00599/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 33324) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 33545).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de mantenir i consolidar els serveis de català al territo-
ri, i reconeix la tasca imprescindible del Consorci per 
a la Normalització Lingüística (CPNL) en aquest àm-
bit. Manifesta també el suport al personal del CPNL i 
el reconeixement de la seva tasca i la seva dedicació i 
del paper dels ens locals en el funcionament del servei, 
alhora que insta el Govern a garantir la sostenibilitat 
del CPNL com a instrument imprescindible de la polí-
tica lingüística del país.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a resol-
dre de manera definitiva el model de finançament del 
CPNL, per tal que se n’asseguri la continuïtat, el man-
teniment i l’estabilitat dels recursos humans (capítol 1) 
per mitjà del finançament directe de la Generalitat i, 
alhora, del manteniment del compromís i de la cores-
ponsabilitat dels ens locals amb les dotacions necessà-
ries per part d’aquests, lligades a les accions per pro-
grames necessàries en cada cas al territori.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
M. José García Cuevas Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 438/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de construcció de l’Es-
cola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00583/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 14, 14.11.2013, DSPC-C 258

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 14 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les obres de cons-
trucció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (tram. 
250-00583/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 31009).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Escola Lola 
Anglada, de Badalona, insta el Govern a: 

a) Aconseguir que a partir de les obres de l’edifici nou 
corresponents a la segona fase, d’ampliació a dues líni-
es d’educació infantil i primària, hi hagi els espais su-
ficients –l’aulari acabat– per a poder començar el curs 
2013-2014 el darrer trimestre del 2013.

b) Finalitzar les obres de la tercera fase el mes de de-
sembre del 2013, tal com era previst inicialment, amb 
la finalitat de fer la resta del trasllat del material edu-
catiu durant les vacances de Nadal i, a partir del segon 
trimestre, poder comptar amb l’escola sencera i a ple 
rendiment.

c) Dissenyar i elaborar un projecte de rehabilitació de 
l’edifici antic de l’escola, situat al carrer Jacinto Be-
navente, que sempre, des del seu origen, ha tingut un 
ús educatiu, en el cas que es confirmi la necessitat de 
mantenir aquest ús a la zona on està situada l’escola, 
perquè es puguin adequar els espais necessaris per a 
donar-hi resposta.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

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



2 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 204

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 28

Resolució 439/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la redacció del projecte executiu i la li-
citació de les obres de l’Escola Montigalà, de 
Badalona
Tram. 250-00584/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 14, 14.11.2013, DSPC-C 258

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 14 de novembre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la redacció del 
projecte executiu i la licitació de les obres de l’Escola 
Montigalà, de Badalona (tram. 250-00584/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 31001) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 31026).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redac-
tar el projecte executiu i a licitar l’obra corresponent a 
l’Escola Montigalà, de Badalona, si es confirma la re-
alitat demogràfica suficient per al centre.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

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

Resolució 440/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de l’ètica filosò-
fica en l’ensenyament secundari obligatori i 
de la filosofia i la història de la filosofia en els 
batxillerats
Tram. 250-00590/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 14, 14.11.2013, DSPC-C 258

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 14 de novembre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de la filoso-
fia en el currículum de l’ensenyament secundari obli-
gatori i el batxillerat (tram. 250-00590/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-

nya, pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans i pel Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que els estudis 
d’ètica filosòfica i de filosofia tenen un paper formatiu 
fonamental, per la qual cosa considera que haurien de 
ser part del currículum bàsic de l’alumnat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comu-
nicar al Govern de l’Estat la importància de mantenir 
com a matèries comunes i obligatòries l’ètica filosòfi-
ca, amb continguts sobre drets humans, en l’ensenya-
ment secundari obligatori, i la filosofia i la història de 
la filosofia, en els batxillerats.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

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

Resolució 441/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la renovació del sistema educatiu 
per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 14, 14.11.2013, DSPC-C 258

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 14 de novembre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la renovació del 
sistema educatiu per a les persones sordes (tram. 250-
00592/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
31014) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 31027).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar i valorar el sistema educatiu dels estudiants 
sords a Catalunya juntament amb les entitats més re-
presentatives de les persones sordes per a vetllar per la 
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no-discriminació i treballar per llur plena integració 
social.

b) Garantir l’accés al currículum als estudiants sords 
de les etapes de secundària postobligatòria i estudis 
universitaris, i també als alumnes de les etapes d’edu-
cació infantil, primària i secundària, amb el suport 
dels recursos humans propi dels centres educatius i de 
serveis educatius específics.

c) Posar a disposició dels estudiants sords de les eta-
pes de secundària postobligatòria i universitària que 
ho sol·licitin serveis d’interpretació a la llengua de sig-
nes catalana, que han d’ésser gratuïts i universals, amb 
la garantia plena en l’àmbit de l’Administració educa-
tiva, amb la finalitat d’eliminar eficaçment les barreres 
d’accés a la informació i a la formació.

d) Garantir l’accessibilitat a la formació i a la informa-
ció mitjançant el servei d’interpretació a la llengua de 
signes catalana a tota persona sorda que faci cursos de 
formació i que ho sol·liciti.

e) Garantir una oferta educativa en la modalitat bilin-
güe, en igualtat de condicions a tot el territori català.

f) Continuar fent, pel que fa a l’ensenyament universi-
tari, la convocatòria anual UNIDESCAT del Consell 
Interuniversitari de Catalunya que promou l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca i possibi-
lita ajudes a les universitats en concepte d’atenció als 
estudiants sords.

g) Continuar oferint als progenitors i tutors d’alumnes 
sords la possibilitat d’escolarització en modalitat oral i 
en modalitat bilingüe perquè puguin tenir lliure elec-
ció, i actualitzar periòdicament i de manera consen-
suada la metodologia d’ambdues modalitats.

h) Garantir que els centres de recursos per a deficients 
auditius (CREDA) i els centres educatius comptin amb 
logopedes amb competència en llengua de signes ca-
talana i mestres en audició i llenguatge, amb psicope-
dagogs amb aquesta competència i amb professionals 
sords, que també poden ésser mestres, logopedes i psi-
copedagogs.

i) Continuar aprofundint en l’abordatge metodològic de 
la modalitat bilingüe en l’àmbit educatiu per mitjà de la 
comissió tècnica de seguiment que es va iniciar durant 
el curs 2012-2013 i que permeti: 

1r. Desplegar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llen-
gua de signes catalana, sobretot pel que fa a l’article 5 
i a la disposició addicional segona, per a garantir-ne 
l’inici.

2n. Fer tan aviat com sigui possible un procés de nor-
malització de la llengua de signes catalana a l’àmbit 
educatiu i implementar-la com a eina eficaç, que per-
meti un ple accés als continguts curriculars educatius 
i, alhora, tenir una visió natural de la llengua de signes 
catalana com una llengua més en la vida de qualsevol 

alumne sord, independentment del seu grau de sordesa 
i del seu desenvolupament de la llengua oral i escrita.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

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

Resolució 442/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el suport als alumnes sords
Tram. 250-00604/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 14, 14.11.2013, DSPC-C 258

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 14 de novembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el suport als alumnes 
sords (tram. 250-00604/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 33326).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a: 

a) Garantir la llibertat d’elecció de les mares i els pares 
i de les persones sordes establerta per l’article 5.1 de la 
Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes ca-
talana, en tots els nivells d’escolarització.

b) Destinar els recursos necessaris per a garantir el com-
pliment de la Llei 17/2010 pel que fa a l’accés a la moda-
litat educativa bilingüe, en què la llengua de signes ca-
talana és la llengua vehicular, i vetllar per una igualtat 
territorial atenent les realitats i les particularitats de cada 
zona i les demandes de les mares i els pares.

c) Garantir, per mitjà dels CREDA, als estudiants 
sords de les etapes de la secundària postobligatòria, 
l’accés al currículum, i també als alumnes de les eta-
pes d’educació infantil, primària i secundària, amb el 
suport dels recursos humans propis dels centres edu-
catius i de serveis educatius específics.

d) Garantir que els estudiants sords de les etapes de 
la secundària postobligatòria, si ho sol·liciten, disposin 
de serveis d’interpretació a la llengua de signes catala-
na, que han d’ésser gratuïts i universals, amb la garan-
tia plena en l’àmbit de l’Administració educativa, amb 
la finalitat d’eliminar eficaçment les barreres d’accés a la 
informació i a la formació.

e) Impulsar mesures per a fomentar la formació de 
més persones com a professionals de la interpretació 
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de la llengua de signes catalana, a fi de garantir que 
es puguin atendre les demandes de serveis d’interpre-
tació de qualsevol persona sorda que participi en acti-
vitats de formació perquè tingui accessibilitat a la for-
mació i a la informació.

f) Continuar, pel que fa als estudis universitaris, la con-
vocatòria anual UNIDISCAT del Consell Interuniver-
sitari de Catalunya que fa l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca per a concedir ajudes a les uni-
versitats en concepte d’atenció personalitzada als alum-
nes sords que emprin la modalitat educativa bilingüe.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013

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

Resolució 443/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat de la Taula Catala-
na per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-00710/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 10, 15.11.2013, DSPC-C 260

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 15 de novembre de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
continuïtat de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia (tram. 250-00710/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme gestions amb altres administracions 
per a trobar suports econòmics o altres fórmules de 
col·laboració que contribueixin a garantir la continuïtat 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia.

b) Acompanyar la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia en la cerca de fórmules de col-
laboració o de suport d’altres entitats o agents que con-
tribueixin a garantir-ne la continuïtat.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 444/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compromís amb l’Euroregió Pi-
rineus Mediterrània i l’impuls polític i de fi-
nançament d’aquesta entitat territorial
Tram. 250-00712/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 10, 15.11.2013, DSPC-C 260

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 15 de novembre de 2013, 
ha debatut el text de la 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), 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. 
40508).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta solemnement 
el compromís ferm de Catalunya envers l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània com a projecte de cooperació 
política transfronterera europea que aplega els terri-
toris de l’anomenat Arc Mediterrani, entre Catalunya, 
les Illes Balears, el Rosselló i les regions occitanes del 
Llenguadoc i el Migdia-Pirineus, ja que l’Euroregió és 
un espai geogràfic clau per al futur compartit.

2. El Parlament de Catalunya, amb referència a l’Euro-
regió Pirineus Mediterrània, insta el Govern a: 

a) Donar un impuls polític a l’Euroregió, en ocasió del 
desè aniversari de la seva creació, tot potenciant-ne 
l’autonomia política, la independència i l’operativitat.

b) Continuar treballant amb els seus socis per a tro-
bar fórmules que permetin afectar possibles recursos 
per al desenvolupament de projectes de cooperació 
comuns dins els criteris d’elegibilitat que regeixen en 
la gestió de programes europeus per al període 2014-
2020, i, com han de fer la resta de membres de l’Eu-
roregió, garantir el compromís de pagament en els ter-
minis establerts.

c) Emprendre totes les accions que estiguin al seu abast 
per a assolir el reconeixement oficial de la llengua oc-
citana a l’Euroregió, al costat del català i del francès.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando
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Resolució 445/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport a la transició cap a un nou rè-
gim democràtic i de llibertats a Síria
Tram. 250-00729/10

Adopció

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 10, 15.11.2013, DSPC-C 260

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 15 de novembre de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport 
a l’oposició de Síria (tram. 250-00729/10), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 42563) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 42853).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya condemna la violència 
brutal i indiscriminada, les violacions dels drets hu-
mans i els crims contra la humanitat –entre els quals 
hi ha els atacs amb armes químiques i altres armes 
prohibides pels tractats internacionals– perpetrats per 
les forces lleials al règim d’Al-Assad contra la pobla-
ció civil siriana, i condemna les violacions dels drets 
humans comeses per algunes faccions oposades al rè-
gim d’Al-Assad.

2. El Parlament de Catalunya condemna la detenció 
il·legal de persones civils de totes les edats, menors in-
closos, i la violació de llurs drets de manera continua-
da, que els nega les garanties legals i sanitàries.

3. El Parlament de Catalunya expressa la solidaritat 
del poble de Catalunya amb el poble sirià que, des de 
dins i fora de Síria, promou la instauració d’un règim 
democràtic basat en el respecte dels drets humans, 
l’estat de dret, les llibertats fonamentals i la pluralitat 
religiosa, cultural i nacional de la societat siriana.

4. El Parlament de Catalunya expressa el suport i la soli-
daritat del poble de Catalunya amb els ciutadans sirians 
residents al nostre país que donen suport a la instauració 
d’un règim democràtic i de llibertats a Síria, i el suport 
als membres de l’Associació Sirianocatalana per la Lli-
bertat i la Democràcia.

5. El Parlament de Catalunya expressa la solidaritat 
del poble de Catalunya amb el poble kurd i constata 
que el nou règim democràtic i de llibertats que s’ha 
d’instaurar a l’Estat sirià ha d’impulsar necessària-
ment mesures per a avançar en l’autogovern de la mi-
noria kurda de Síria.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar al Govern de l’Estat de: 

a) Dur a terme les actuacions necessàries en l’exercici 
de les seves responsabilitats internacionals a fi d’im-
plicar la Unió Europea i la resta de la comunitat in-
ternacional en una solució al conflicte que comporti 
la fi immediata de la violència a Síria, la deposició del 
règim d’Al-Assad i la transició cap a un nou règim de-
mocràtic i de llibertats per a la població siriana, utilit-
zant totes les vies diplomàtiques per a posar fi al con-
flicte armat existent i evitar intervencions armades que 
puguin causar més víctimes entre la població civil.

b) Sol·licitar la formació d’una comissió internacional 
amb l’objectiu d’investigar la situació dels detinguts, 
la condició de llur detenció, llur salut física i mental i 
els delictes pels quals han estat acusats i condemnats, 
i oferir tota l’ajuda jurídica i sanitària d’acord amb el 
dret internacional i amb la Declaració universal dels 
drets humans, de la qual Síria és estat signant.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Coordinar les respostes a Catalunya sobre la situa-
ció humanitària que es viu a Síria i enviar ajut huma-
nitari als camps de refugiats dels seus països veïns, i 
també als camps de desplaçats dins del territori sirià, 
o enviar ajut als moviments civils interns.

b) Instar el Govern de l’Estat a coordinar les respostes 
sobre la situació humanitària que es viu a Síria en el 
marc de l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2013

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando
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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 mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic
Tram. 200-00011/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
sessió tinguda el 26 de novembre de 2013, ha nome-
nat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el 
Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic (tram. 200-00011/10) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponèn-
cia és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Roger Montañola i Busquets

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
J. Lluís Salvadó i Tenesa

Grup Parlamentari Socialista
Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
José Antonio Coto Roquet

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jordi Cañas Pérez

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2013

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

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.12.2013 al 17.12.2013).
Finiment del termini: 18.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47833).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.
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Proposició de llei d’igualtat entre dones i ho-
mes
Tram. 202-00040/10

Nomenament d’un relator

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar el text de la Proposi-
ció de llei d’igualtat entre dones i homes (tram. 202-
00040/10) s’ha reunit el dia 21 de novembre de 2013 
i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat relatora la diputada 
Violant Cervera i Gòdia.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

Violant Cervera i Gòdia, G. P. de Convergència i Unió; 
Rosa Amorós i Capdevila, G. P. d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, G. 
P. Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, G. P. del 
Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, G. 
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa; Inés Arrimadas García, G. P. de Ciuta-
dans, Isabel Vallet Sànchez, G. Mixt

Proposició de llei de suport i foment de l’auto-
ocupació
Tram. 202-00048/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 47945).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.11.2013 al 02.12.2013).
Finiment del termini: 03.12.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.11.2013.

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Rectificació del text presentat
Reg. 47491 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants, d’acord amb el que estableix 
l’article 100.b del Reglament del Parlament, presenten 
la proposició de llei següent: 

Exposició de motius

La normativa catalana sobre protecció dels animals, 
i en concret l’article 2 del Decret Legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril, pèl qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, reconeix que els animals 
són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i 
també de moviment voluntari, els quals han de rebre el 
tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològi-
ques, en procuri el benestar.

La vida que porten els animals en els circs es caracte-
ritza per l’aïllament, el càstig, la por i la captivitat. Les 
exhibicions d’animals en els circs una visió de la rea-
litat distorsionada i un missatge educatiu negatiu. En-
cara que els espectacles de circ no mostrin unes con-
ductes violentes explícites a la vista dels espectadors, 
els actes que els animals son forçats a fer durant tota la 
seva vida son antinaturals i per obligar-los a compor-
tar-se d’aquesta forma totalment contraria a la seva na-
tura són sotmesos a violents mètodes d’ensinistrament 
basats en el càstig, la privació d’aliment i d’aigua i l’aï-
llament de la resta dels seus congèneres.

Igualment, els animals que depenen dels circs estan 
obligats a viure les seves vides privats de llibertat, 
lligats, engabiats o encadenats, vivint entre les rei-
xes de les gàbies i les portes dels camions de trasllat, 
negant-los qualsevol possibilitat de satisfer les seves 
necessitats etològiques i naturals. La naturales tran-
sitòria dels circs i la vida constant de confinament, 
privació d’estimulació i frustració que porten els ani-
mals al circ, els condueix a estats neuròtics i compor-
taments repetitius estereotipats com ara blanquejar el 
cap o cos, bressolar-se, moure’s incessantment en cer-
cles dins de les gàbies, mossegar o llepar repetidament 
i automutilar-se, així com apatia física-depressió, pas-
sivitat i submissió. Aquests trastorns psicològics els 
poden provocar reaccions violentes que poden arribar 
a causar greus riscos per a les persones en cas d’acci-
dent, tal com ha succeït en nombroses ocasions.

Un creixent nombre de països i ciutats de tot el món 
han prohibit l’ús dels animals en els circs en base a 
la seva protecció i benestar, en considerar que la seva 
exhibició, fora del seu habitat natural i realitzant acti-
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vitats impròpies de la seva espècie, suposa una crueltat 
i un perill per a les persones, al mateix temps que in-
crementen en tràfic il·legal d’animals i la caça furtives 
d’espècies protegides.

Els circs utilitzen els animals per atraure el públic infan-
til, aprofitant-se de la natural simpatia que senten els in-
fants pels animals. Creiem que els nostres nenes i nenes, 
la societat del futur, es mereixen una educació basada en 
valors que incloguin el respecte cap a tots els éssers vius.

Avui en dia, hi ha més circs que ofereixen espectacles 
divertits, originals i extraordinaris que exhibeixen la 
força, l’agilitat i la destresa dels artistes sense necessi-
tat d’acudir a l’exhibició d’animals.

Seguint una trajectòria legislativa en la direcció d’aug-
mentar la protecció dels animals a Catalunya, es desig 
de la societat catalana prohibir els espectacles de circ 
consistents en actuacions d’animals.

Per aquests motius, els diputats sotasignants presenten 
la següent: 

Proposició de llei

Article primer

S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 6 del 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril el text següent: 

«g) Els espectacles de circs amb animals, que inclou la 
prohibició d’instal·lació a tot el territori de Catalunya»

Disposició derogatòria

Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es con-
tradiguin o siguin incompatibles amb el contingut 
d’aquesta Llei.

Disposicions finals

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

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

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat, del GP d’ERC; Jordi Turull i Negre, 
portaveu, Josep Rull i Andreu, diputat, del GP de 
CiU; Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terra-
des Santacreu, diputat, del GP SOC; Dolors Camats 
i Luís, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada, del 
GP ICV-EUiA; David Fernández i Ramos, portaveu, 
Quim Arrufat i Ibañez, diputat, del Grup Mixt

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
la Cartera de serveis socials de mesures 
d’atenció social i educativa amb relació a 
les situacions de risc regulades per la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència
Tram. 250-00472/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: president de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració (reg. 47475).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment reglamentari de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència
Tram. 250-00473/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: president de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració (reg. 47475).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre l’atenció als in-
fants necessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: president de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració (reg. 47475).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’import destinat als ajuts per naixement, 
adopció tutela o acolliment d’infants
Tram. 250-00576/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: president de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració (reg. 47475).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre les prestacions 
i les pensions de la seguretat social dels in-
fants i adolescents tutelats per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 250-00591/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: president de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració (reg. 47475).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre la derogació 
de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència
Tram. 250-00630/10

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: president de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració (reg. 47475).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: president de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració (reg. 47475).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construir un magatzem de gas al subsòl salí 
a Balsareny
Tram. 250-00766/10

Esmenes presentades
Reg. 47431; 47843 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 27.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47431)

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

Del punt 2

«2. Obligar al promotor del projecte per tal que, en la 
construcció de les cavitats, s’utilitzi aigua residual o 
reutilitzada i es garanteixi en tot moment el cabal eco-
lògic del Riu Llobregat».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 3

«3. Que es garanteixi un sistema segur d’evacuació de 
les salmorres [...]».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (3)

Del punt 4

«4. Exigir un estudi sísmic i geològic que asseguri que 
no hi haurà cap risc de moviments a la zona».
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47843)

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

De refosa dels punts 2, 3 i 4

«2. A vetllar perquè l’autorització del projecte per part 
de l’Administració de l’Estat quedi condicionada a cri-
teri sostenible d’utilització d’aigua, evacuació de les 
salmorres i prevenció de riscos ecològics, entre ells els 
riscos sísmics o geològics.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

D’un nou punt 3

«3. Demanar al Govern que encarregui a l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya l’anàlisi sobre la 
idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani de gas a 
Balsareny.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció a les persones dependents
Tram. 250-00770/10

Esmenes presentades
Reg. 47851; 47889 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 26.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47851)

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

Del punt 1

«1. Continuar garantint el compliment efectiu de la 
Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 47889)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

1. Garantir el compliment efectiu de la Llei 39/2006 de 
Promoció de l’Autonomia Personal. I Impulsar un pac-
te de sostenibilitat del Sistema de Promoció de l’Au-
tonomia Personal i Atenció a la Dependència, amb 
mesures concretes que garanteixin la continuïtat i la 
qualitat. Aquest pacte s’afrontarà a través d’una doble 

via en paral·lel: d’una banda, la Comissió de Segui-
ment del Sistema de Promoció de l’Autonomia Perso-
nal i Atenció a la Dependència (creada a través de la 
moció 45/VIII i modificada a partir de la moció 43/IX), 
amb representació dels partits polítics; i, de l’altra, els 
agents socials (Tercer Sector Social, patronals i sindi-
cats) i el món local.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

3. Prioritzar el servei d’atenció diürna com a meca-
nisme destinat a aquelles persones que acaben l’etapa 
escolar obligatòria i no poden accedir al món laboral.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

4. Presentar, a través de la Comissió de Seguiment del 
Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i Aten-
ció a la Dependència, les dades absolutes sobre la pro-
cedència dels recursos públics que sostenen el Sistema 
Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència des 
del 2008 fins el 2013 i la previsió del 2014, especifi-
cant les aportacions del Govern de l’Estat, els recursos 
de la Generalitat de Catalunya, de les administracions 
locals i del copagament de les persones usuàries dels 
serveis i beneficiàries de les prestacions.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

De refosa dels punts 5 i 6

5. Reclamar, en el supòsit que les dades facilitades per 
la Comissió de Seguiment del Sistema de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència 
certifiquin un incompliment del conveni subscrit en-
tre l’Estat i la Generalitat, d’acord amb allò previst a 
l’article 32.3. de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
persones en situació de dependència, que el govern de 
l’Estat retorni els recursos no transferits des del 2008 
fins l’actualitat i que compleixi amb el finançament de 
la llei per al present any; i presentar, si aquest incom-
pliment es reprodueix per al2014, un recurs contenciós 
administratiu per tal de recuperar aquestes quantitats.
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Proposta de resolució sobre la inclusió del 
peatge de Les Fonts, de la carretera C-16, en 
el Pla d’homogeneïtzació de peatges
Tram. 250-00772/10

Esmenes presentades
Reg. 47838 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 27.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47838)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar un sistema de peatges tancat a la 
C-16 peatge de Les Fonts a fi que es pagui pel trajecte 
realment recorregut i sobre el qual s’apliquin les boni-
ficacions per recurrència, vehicle ecològic i alta ocu-
pació.»

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
de la carretera del Poble Nou del Delta a 
Sant Carles de la Ràpita i l’execució de les 
actuacions pendents de l’anell viari del delta 
de l’Ebre
Tram. 250-00773/10

Esmenes presentades
Reg. 47850 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 27.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47850)

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

De l’apartat 1

«1. Incloure una partida als pressupostos del 2014 per 
acabar la redacció del projecte constructiu del con-
dicionament de la nova carretera que va des de Sant 
Carles de la Ràpita fins al Poble Nou del Delta.» 

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

De l’apartat 2

«2. Prioritzar l’execució del conjunt de les actuacions 
de l’anell viari del Delta de l’Ebre per tal que puguin 
ser programades quan les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre el passeig ma-
rítim de Mataró
Tram. 250-00778/10

Esmenes presentades
Reg. 47841 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 27.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47841)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar 
la col·laboració tècnica necessària i agilitar al màxim 
la tramitació dels procediments pertinents per tal que, 
d’acord amb al legislació vigent, l’Ajuntament de Ma-
taró pugui habilitar per a l’ús de vianants i ciclistes el 
Passeig Marítim de Mataró i salvar, mitjançant pont, 
passera o altre mitjà, el pas de la placeta soterrada, 
per tal de donar continuïtat a la zona reservada als vi-
anants i esportistes.»

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment d’aigua en fonts públiques i sobre l’au-
torització per a tallar-ne el subministrament 
en domicilis particulars
Tram. 250-00779/10

Esmenes presentades
Reg. 47826; 47852; 47890 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CBFI, 26.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47826)

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

D’un punt 4: 

«4. Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energèti-
ca, que tingui com a principal objectiu garantir el dret 
ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint 
acords amb companyies energètiques que operen a Ca-
talunya per tal de determinar un sistema públic de tari-
fes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència 
de recursos i la informació adequada sobre com estal-
viar i ser eficient en energia».
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

D’un punt 5: 

«5. Promoure, de manera immediata, les mesures ne-
cessàries –incloses les normatives, si cal– per tal que 
les empreses subministradores d’energia i aigua po-
table no interrompin el subministrament per impaga-
ment si no tenen un informe dels serveis socials bàsics i 
si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari 
mínim interprofessional o es troba en una situació eco-
nòmica d’estat de necessitat».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47852)

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

Del punt 3

«3. Establir els acords o convenis que calguin amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de 
gas i d’electricitat per tal d’establir línies d’ajut o des-
comptes molt significatius a la cobertura del cost dels 
consums mínims, per als domicilis de les famílies que 
no en puguin pagar les factures, quan el conjunt de re-
sidents tingui ingressos mensuals regulars iguals o in-
feriors al resultat de multiplicar l’IRSC vigent en cada 
exercici, incrementant el 0,3 % per la segona persona 
i per cadascuna de les següents, pel nombre de resi-
dents.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 47890)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

1. Promoure les modificacions legals i reglamentàries 
necessàries, per la via d’urgència, tant en l’àmbit de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya com al text 
refós de la llei d’aigües de Catalunya per tal que: 

a. Es garanteixi el subministrament d’aigua en fonts pú-
bliques, de forma permanent, accessibles a tothom que 
ho necessiti i distribuïdes de forma equilibrada en els 
nuclis urbans i barris de les ciutats i pobles 

b. S’estableixi que, en el cas de comunicació per part 
de les companyies subministradores de petició d’auto-
rització per tallar el subministrament d’aigua a domi-
cilis familiars per causa d’impagament de les tarifes: 

– El silenci administratiu, davant la petició, tingui sen-
tit negatiu.

– S’estableixi un protocol obligat de comunicació i in-
tervenció prèvia dels serveis socials i assistencials per 
tal d’aplicar els ajuts necessaris per evitar-ne el tall 
de subministrament, cas que el impagament sigui per 
causa de manca de recursos econòmics de les famílies 
afectades.

c. Es garanteixi el subministrament d’un mínim vital 
d’aigua potable, de sanejament i d’energia, als domici-
lis de les famílies que no puguin pagar-ne les factures, 
quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensu-
als regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar 
l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en 
cada exercici, pel nombre de residents.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

1bis. Respectant l’autonomia municipal, recomanar 
explícitament als ens locals que mantinguin l’obertura 
de les fonts públiques atenent a la necessitat de garan-
tir l’accés a un servei bàsic i a la situació de dificultat 
en què es troben moltes famílies del nostre país.

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-00780/10

Esmenes presentades
Reg. 45684; 47799; 47844 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CAEUEC, 26.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 45684)

1 Esmena núm. 1
De modificació
Grup Mixt (1)

Del punt 1b

«b) Que la sortida de la situació de guerra civil a Síria 
passa per l’obertura d’un procés democràtic amb ga-
ranties, i que aquest només es pot donar en un escenari 
d’alto-el-foc per part de totes les parts implicades en el 
conflicte, de dins i de fora de Síria, i sobretot per la no-
intervenció militar estrangera.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
Grup Mixt (2)

Del punt 1d

«d) El seu suport a les mobilitzacions de la societat ci-
vil, de dins i fora de Síria, en favor d’una sortida pacífi-
ca i dialogada al conflicte i en contra de les intervenci-
ons militars estrangeres, i exigeix una solució pacífica i 
democràtica al conflicte basada en el respecte als drets 
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humans, el reconeixement de la diversitat cultural i po-
lítica, i la sobirania nacional de la societat siriana.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt (3)

Afegir un nou punt a l’apartat 2

«d) Que l’Estat espanyol abandoni l’OTAN; un orga-
nisme colonialista, imperialista i genocida.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 47799)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1 d)

«1) El Parlament de Catalunya manifesta: 

[...]

d) El seu suport a les mobilitzacions de la societat civil 
per la solució pacífica del conflicte i per la pau entre 
els pobles.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a reunir 
el comitè català d’ajut humanitari d’emergència per tal 
de coordinar i definir l’actuació d’ajuda en el cas de 
Síria.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47844)

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

De l’apartat b) del punt 1

«b) Que la solució a la guerra civil a Síria ha de pas-
sar per un alto el foc per ambdues parts, tant el govern 
d’Al Assad com els rebels, i per suposat per la no inter-
venció militar estrangera. En aquest sentit, cal esgotar 
la via diplomàtica i el diàleg per tal de trobar una so-
lució pacífica al conflicte tal i com ha demanat el Se-
cretari General de les Nacions Unides, per tal d’evitar 
una intervenció militar internacional.» 

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

De l’apartat d) del punt 1

«d) El seu suport a totes les mobilitzacions de la so-
cietat civil en contra d’aquest atac imperialista contra 
Síria i exigeix una solució pacífica del conflicte i per la 
pau entre els pobles.»

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

De l’enunciat del punt 2

«2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal 
que:»

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

De l’apartat a) del punt 2

«a) La conveniència que els països que encara no ho 
han fet signin la Convenció sobre Armes Químiques 
de 1997 a tots els països que encara no ho hagin fet, en-
tre ells Síria o Israel.» 

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

De l’apartat b) del punt 2

«b) La necessitat que un òrgan neutral faci una verifi-
cació imparcial de l’ús que s’ha fet d’armes químiques 
a Síria, per tal que els seus autors, siguin quins siguin, 
assumeixin la responsabilitat penal per aquests actes 
criminals.» 

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió (6)

De l’apartat c) del punt 2

«c) No només no participi en aquesta intervenció mili-
tar, sinó que no permeti l’ús de les seves bases militars 
ni el seu espai aeri a cap país que pretengui atacar a 
Síria.»
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Proposta de resolució sobre la prohibició de 
circulació de camions per la carretera N-340 
i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP-7 
entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona
Tram. 250-00781/10

Esmenes presentades
Reg. 47839 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 27.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47839)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries davant l’Admi-
nistració General de l’Estat perquè com a Administra-
ció titular i concedent de la carretera N-340 i de l’AP-7 
pugui estudiar i en el seu cas implementar la prohibi-
ció de circulació de camions de quatre o més eixos per 
la N-340 i descomptes a l’AP-7 per moviments interns, 
entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona.»

Proposta de resolució sobre la representa-
ció institucional de Catalunya al Consell de 
Seguretat Nuclear
Tram. 250-00782/10

Esmenes presentades
Reg. 47541; 47837 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 26.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47541)

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

De modificació del punt 2. Nova redacció: 

«2. Crear un Consell de Protecció Radiològica, en el 
marc de les competències de l’article 133 de l’Estatut, 
sense envair competències en seguretat nuclear que 
té el CSN, tal com fixa la Constitució, a fi de super-
visar les nuclears catalanes en la protecció radiològi-
ca, avaluar ambientalment el desmantellament de les 
plantes nuclears a Catalunya, participar en els simula-
cres de seguretat a les plantes nuclears i disposar d’in-
formació dels incidents de les plantes a partir dels ins-
pectors residents».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 5: 

«5. Acordar amb el Govern de l’Estat la convocatòria 
d’una consulta sobre el tancament progressiu [...]».

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

D’un punt 6: 

«6. Demanar al govern de l’Estat que el Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) aprovi un pla de protecció sís-
mica de les nuclears d’acord amb els requeriments que 
la UE va elaborar arran de l’accident de Fukushima».

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista (4)

D’un punt 7: 

«7. Redactar un Pla de reactivació econòmica de les 
comarques catalanes que compten amb centrals nucle-
ars per preveure el cessament de la seva activitat quan 
acabi la seva vida útil.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47837)

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

Del punt 1

«1. Establir un marc de col·laboració amb el Govern 
de l’Estat, per tal de portar a terme les accions neces-
sàries per a l’execució en matèria de seguretat, de con-
formitat amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 132 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre la modifica-
ció de les lleis d’estrangeria que penalitzen 
l’ajuda als immigrants i el compliment dels 
compromisos sobre el dret d’asil
Tram. 250-00785/10

Esmenes presentades
Reg. 47430; 47836 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAEUEC, 26.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47430)

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

Del punt 2 a): 

«2) [...]

a) Fer les gestions necessàries davant del Govern de 
l’Estat, per tal que el Govern de l’Estat i la Unió Eu-
ropea, a través de les seves institucions internacionals 
[...]».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 2 b): 

«2) [...]

b) Fer les gestions necessàries davant del Govern de 
l’Estat per a que els Països de la Unió Europea acom-
pleixin [...]».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (3)

Del punt 2 c). Nova redacció: 

«Fer les gestions necessàries davant del Govern de 
l’Estat per tal de que el Govern de l’Estat i els Països 
de la Unió Europea habilitin, en casos de greu situació 
humanitària, les ambaixades i els consolats de la UE i 
dels Estats membres per a acceptar a tràmit sol·licituds 
d’asil».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47836)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya mostra la seva solida-
ritat amb els milers de persones, homes, dones i cria-
tures que han mort o resultat ferits o han vist posada 

en risc les seves vides quan intentaven accedir a paï-
sos de la Unió Europea, fugint de la misèria, dels con-
flictes bèl·lics o de la persecució política, a través de 
qualsevol punt de les costes europees de la Mediterrà-
nia, situacions que moltes vegades s’han produït per la 
manca de mesures de rescat o d’ajuda per part de les 
autoritats dels estats afectats, així com per l’existèn-
cia de normes estatals que penalitzen l’ajuda als immi-
grants fins i tot en casos d’emergència humanitària.»

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

De l’apartat a) del punt 2

«a) Exigir al Govern de l’Estat i a les institucions cor-
responents de la Unió Europea, que eliminin de les 
lleis penals i d’estrangeria els articles que penalitzen 
l’ajuda als immigrants en cas d’emergència humani-
tària, i que s’estableixi la prioritat absoluta de l’obli-
gació d’auxili, per permetre portar a terra ferma a les 
persones auxiliades sense represàlies penals o admi-
nistratives de cap tipus.»

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

De l’apartat c) del punt 2

«c) Facilitar totes les vies i mecanismes necessaris, 
com incorporar a la Llei estatal d’Asil el dret a sol-
licitar asil en les ambaixades o consolats espanyols, 
per atendre les persones que fugen de situacions d’ex-
trema pobresa, conflictes bèl·lics, persecucions i viola-
cions dels drets humans.»

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres del nou edifici del barri de Me-
rinals de Sabadell que ha d’allotjar els veïns 
dels pisos afectats per aluminosi
Tram. 250-00787/10

Esmenes presentades
Reg. 47840 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 27.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47840)

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

Del punt 1

«1. Finalitzar la primera fase de 23 habitatges desti-
nats al reallotjament de famílies amb habitatges afec-
tats amb aluminosi durant el darrer trimestre de 2014.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Iniciar la segona fase de 23 habitatges destinats al 
reallotjament de famílies amb habitatges afectats amb 
aluminosi durant el mes de març de 2014, una vega-
da aprovada la partida pressupostària inclosa en els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2014.»

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

Del punt 3

«3. Iniciar l’enderroc dels blocs 4-5-6, 7-8-9 i 18-19-
20 durant el mes de març de 2014, sempre que es dis-
posi dels habitatges pendents d’expropiació.»

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

Del punt 4

«4. Coordinar-se amb l’Ajuntament de Sabadell per a 
solucionar els problemes sobre el manteniment i neteja 
del barri.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió (5)

D’un nou punt 5

«5. Actuar sobre l’habitabilitat dels habitatges ocupats 
i pendents de substitució sempre que sigui necessari, 
segons les inspeccions que es realitzin.»

Proposta de resolució sobre la limitació de 
velocitat en un tram de la carretera C-245 a 
Gavà
Tram. 250-00815/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Laboratori de Sanitat Ramadera a la Seu 
d’Urgell
Tram. 250-00816/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre el millorament 
del pont sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del cànon de control d’abocaments exigit 
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un procediment de queixa per als infants 
dins el sistema de protecció a la infància
Tram. 250-00819/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre l’atenció als 
alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Aula de Formació d’Adults Lloreda . La 
Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de re-
posició del Parc de Can Zam, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-00822/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre el programa 
Erasmus
Tram. 250-00823/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb rela-
ció als pobles segregats i les entitats muni-
cipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre l’oferta de pla-
ces de P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes 
de Montbui, per al curs 2015-2016 i sobre la 
construcció de la secció d’institut d’aquest 
centre
Tram. 250-00825/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona i 
dels seus serveis educatius
Tram. 250-00826/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció psicològica i psiquiàtri-
ca del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre les restes ar-
queològiques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació 
als serveis escolars de menjador i de trans-
port
Tram. 250-00829/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels habitatges que gestiona l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya dins del parc pú-
blic d’habitatges socials de l’Institut Català 
del Sòl
Tram. 250-00830/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre l’atenció a les 
demandes de la plataforma «Cap escola es 
tanca»
Tram. 250-00831/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.11.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2013.

Proposta de resolució sobre la reserva de la 
biosfera de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00832/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

La recent declaració de les Terres de l’Ebre com a Re-
serva de la Biosfera, pot esdevenir un important re-
vulsiu en el desenvolupament del territori, tant en el 
reconeixement de la seva singularitat biològica i so-
cioeconòmica, com en l’aspecte turístic, i en la difusió 
i venda de les seves produccions més característiques.

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. Articular els instruments d’administració i partici-
pació social més adients, per treballar de forma con-
junta i col·lectiva en la implementació de les mesures i 
actuacions que siguin convenients.

2. Accelerar les millores de les infraestructures viàries 
per garantir els accessos i la mobilitat dels possibles 
visitants.

3. Impulsar les denominacions específiques com a 
Ebrebiosfera de totes aquelles produccions que puguin 
comercialitzar-se com a propis, amb els requisits de 
qualitat necessaris.

4. Promoure i afavorir la millora i ampliació de ser-
veis turístics, per a cobrir les expectatives que es vagin 
generant.

5. Garantir la protecció i cura dels espais que confor-
men el nucli de l’Ebrefiosfera, per poder millorar el 
seu coneixement, gaudi i pervivència.

6. Endegar una campanya de difusió i reconeixement, 
d’àmbit internacional, per donar a conèixer l’especial 
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valor de l’única gran Reserva de la Biosfera de la Me-
diterrània occidental.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció continuada al CAP Cas-
tellbisbal i el garantiment del transport sani-
tari urgent a Castellbisbal
Tram. 250-00833/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, 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 municipi de Castellbisbal, des de l’estiu de l’any 
2011, concretament des del 15 de juliol fins l’actualitat 
l’horari d’obertura del CAP és de 8h a 20h. els dies fei-
ners i de 9h. a 17h. els dissabtes.

Castellbisbal és un municipi amb un terme extens, 
amb zones residencials separades del nucli urbà, amb 
antigues urbanitzacions i masies disseminades que di-
ficulten la comunicació. Als més de 12.000 habitants 
que té actualment l’hauríem de sumar la gran quantitat 
de persones que treballen en els seus polígons indus-
trials que també són usuaris potencials dels serveis sa-
nitaris locals en cas d’accidents o necessitats urgents. 
Per les característiques geogràfiques i la pròpia ubi-
cació fa que molts veïns estiguin aproximadament a  
25 km de l’hospital més pròxim i l’arribada d’una am-
bulància des de l’hospital de referència pot trigar més 
de 30 minuts.

El CAP de Castellbisbal està gestiona actualment pel 
Consorci Sanitari de Terrassa i depèn de l’Àrea Bàsica 
de Salut Rubí-II. Però cal tenir en compte que dit Ser-
vei Sanitari que va ser assumit per la Generalitat de 
Catalunya l’any 2000 anteriorment l’Ajuntament de la 
població ja l’oferia assumint-ne les despeses.

Tal com ens ha comunicat el Grup Municipal d’Alter-
nativa per Castellbisbal, que en el moments de la inau-

guració ostentava l’Alcaldia, no solament per part del 
Consistori s’assumia el servei sinó que també la pròpia 
construcció del nou equipaments va ser finançada en 
part per l’Ajuntament.

Amb aquests antecedents considerem que aquest ser-
vei sanitari obert als 365 dies a l’any les 24 hores del 
dia i amb servei d’ambulàncies permanent el poble de 
Castellbisbal el necessita i se l’ha guanyat sobrada-
ment.

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

Proposta de resolució

1. Restablir el servei d’atenció continuada al CAP de 
Castellbisbal els 365 dies de l’any les 24 hores al dia.

2. Assegurar el transport sanitari urgent al municipi.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Josep Vendrell Gar-
deñes, Marta Ribas Frías, diputats, del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Escola Les Vinyes, de Castell-
bisbal
Tram. 250-00834/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47464 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

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 d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

El Centre Les Vinyes, de Castellbisbal (Vallès Occi-
dental), és un dels pocs instituts-escola públics que, 
per tant, planteja un projecte educatiu de 3 a 16 anys. 
Aquesta continuïtat en el mateix centre de les ofer-
tes educatives de primària i de secundària públiques, 
juntament amb l’excel·lent equip de professionals que 
treballen en el centre, és un dels motius pels quals el 
centre obté una magnífica valoració per part de les fa-
mílies.
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Per aquest motiu, l’institut-escola Les Vinyes va obte-
nir, el curs 2013-2014, moltes sol·licituds de matricu-
lació, fent que, algunes famílies, es quedessin sense 
plaça i, finalment, van haver de matricular-se a l’es-
cola que demanaven com a segona opció. Així doncs, 
aquestes dades demostren la vigència del model edu-
catiu de l’institut-escola i la voluntat de la ciutadania 
de Castellbisbal de mantenir el projecte educatiu.

El passat dia 13 de novembre, el Director dels Serveis 
Territorials del Vallès Occidental va mantenir una reu-
nió amb una part de la comunitat educativa del centre 
on va anunciar que s’havia pres la decisió de tancar 
l’última línia de P3 a l’institut-escola. Aquesta decisió, 
si s’executa, representarà la supressió del model d’ins-
titut-escola en aquest centra i es vulnerarà, per tant, el 
dret de les famílies a escollir un model de centre edu-
catiu determinat.

Aquest anunci, fet per carta a les famílies, suposa un 
nova voluntat intencionada per part de la Conselleria 
d’Ensenyament d’evitar la pre-inscripció i posterior 
matriculació d’alumnat en aquest institut-escola. Es 
tracta, per tant, d’aconseguir un objectiu clar: evitar 
que les famílies pre-inscriguin els seus fills i filles en 
aquest centre i, així, tenir excusa de falta de demanada 
per a tancar-lo.

Aquesta decisió no està fonamentada en dades demo-
gràfiques a la localitat, donat que l’evolució dels nai-
xements a la població és la següent: 154 naixements el 
2010; 156 naixements el 2011 (que seria el curs previ-
siblement anul·lat).

Per aquests motius, el Grup parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent,

Proposta de Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament d’En-
senyament a: 

1. Garantir la continuïtat pel curs 2014-2015 de l’ins-
titut-escola Les Vinyes amb l’oferta educativa de P3.

2. Apostar, de forma clara, pel model d’institut-escola 
d’aquest centre de Castellbisbal (Vallès Occidental) en 
els propers cursos escolars.

3. Mantenir informats, en tot moment, a l’Ajuntament 
de Castellbisbal i al conjunt de la comunitat educativa.

4. Prendre totes les decisions que afectin al futur de 
l’institut-escola Les Vinyes de forma co-responsable 
amb l’Ajuntament de Castellbisbal i la comunitat edu-
cativa del centre.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt; Marta Ribas Frías, diputada, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una zona única escolar i el manteniment de 
l’oferta educativa a Castellbisbal

Tram. 250-00835/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Castellbisbal, el mes d’octubre del 
2012 va sol· licitar una reunió amb els Serveis Terri-
torials d’Ensenyament del Vallès Occidental per tal 
de parlar sobre la zonificació escolar per al curs 2013-
2014, ja que amb la zonificació d’aleshores s’oferien 
més places a les zones educatives on hi havia menys 
infants. El Departament d’Ensenyament no va atendre 
la petició fins al mes de febrer del 2013 i quan es va 
demanar per part de l’ajuntament un possible canvi de 
zonificació el Departament d’Ensenyament va respon-
dre que la zonificació no es podia anar canviant cada 
curs escolar i que era normal no poder cobrir totes les 
peticions de primera opció de centre de les famílies. 
En aquesta reunió ja es va argumentar que a l’Institut 
Escola Les Vinyes s’oferien només 25 places, i que en 
aquella zona educativa ja hi havia 51 infants en edat 
d’iniciar el curs de P3. Per tant, això implicava que, 
d’entrada, ja hi hauria un mínim de 26 famílies que no 
tindrien assignat el centre triat en primera opció.

El dia 13 de maig de 2013 es va formalitzar la Comis-
sió per a la Zonificació i el Futur dels centres educatius 
de Castellbisbal, a la qual hi participen representants 
dels equips directius i de les AMPA, de tots els cen-
tres educatius i una representant de la Plataforma de 
Transport Escolar.

El dia 16 de maig de 2013 en assemblea de pares, ma-
res i mestres de l’Escola Benviure es va debatre sobre 
el futur d’aquesta escola; i com a conseqüència, la co-
munitat educativa de Castellbisbal va manifestar la se-
va preocupació per la reducció de grups a les escoles 
de Castellbisbal.

A la sessió amb la Comissió per la Zonificació i el Fu-
tur dels centres educatius de Castellbisbal del dia 25 
de juny, es va acordar: 
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– Fer la petició a Serveis Territorials d’Ensenyament 
al Vallès Occidental per tal d’establir la zona escolar 
única a partir de les preinscripcions pel curs 2014-
2015, mantenint el transport escolar tal i com funciona 
actualment, tot i que el transport escolar és competèn-
cia del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

– Sol·licitar a Serveis Territorials que considerés que si 
en un futur calia tancar línies de P3 a les escoles per 
manca de naixements, totes les escoles poguessin ofe-
rir una única línia de P3 i que, en cas d’haver-hi més 
necessitat de places, s’oferís la segona línia al centre 
amb més demanda.

Per altra banda, en el Consell Escolar del mes de no-
vembre, la direcció de l’Institut Escola Les Vinyes va 
comunicar la intenció del Departament d’Ensenya-
ment i dels Serveis Territorials del Vallès Occiden-
tal de tancar la línia de P3 per al proper curs escolar 
2014-2015. Aquesta decisió posa en perill la continuï-
tat del projecte educatiu de 3 a 16 anys de l’Institut Es-
cola de Castellbisbal, alhora que estableix un greuge 
comparatiu entre les famílies del municipi i impedeix 
que els germans dels alumnes escolaritzats al centre hi 
puguin accedir, amb la consegüent separació de ger-
mans.

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. Establir una zona única escolar al municipi de Cas-
tellbisbal a partir de les preinscripcions per al curs es-
colar 2014-2015.

2. Mantenir obertes totes les escoles públiques de Cas-
tellbisbal, encara que sigui només amb una línia i, si 
cal obrir-ne una altra, que s’obri en el centre escolar 
que tingui més demanda de places.

3. No suprimir l’oferta educativa de P3 de l’Institut Es-
cola de Castellbisbal per als propers cursos escolars.

4. Garantir la continuïtat de l’Institut Escola Les Vi-
nyes amb l’oferta educativa de P3 el curs 2014-2015 i 
apostar de forma clara pel model educatiu d’Institut-
Escola públic tal com preveu la LEC.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la resposta ins-
titucional a la proposta del Govern de l’Estat 
de modificació de la regulació de les federa-
cions esportives
Tram. 250-00836/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 47495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt 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 substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El Govern de l’Estat ha presentat una proposta de mo-
dificació de la regulació vigent per tal que en la pràcti-
ca federada de totes les modalitats esportives, a través 
de les federacions espanyoles, s’atorgui una llicència 
esportiva única per a tota Espanya.

Aquesta nova proposta de regulació entra en conflicte 
manifest amb les competències exclusives en matèria 
d’esport, reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya (art. 134) (amb rang de llei orgànica), i amb el 
seu desenvolupament en la llei 1/2000 de l’Esport de 
Catalunya.

L’EAC no pot ser modificat per una norma inferior 
com és aquest avantprojecte.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 

1. reunir-se i escoltar el posicionament de les Fede-
racions Esportives Catalanes i de la UFEC en aquest 
tema i que es posi al seu servei per tal de liderar una 
resposta institucional a aquesta problemàtica.

2. fer efectiu el pagament dels deutes contrets amb les 
Federacions Catalanes, ja que fruit d’aquest incom-
pliment s’està posant en risc la tasca i subsistència 
d’aquestes.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 
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Proposta de resolució de rebuig i proposta 
de retirada del Projecte de llei de garantia 
d’unitat de mercat en tramitació al Congrés 
dels Diputats
Tram. 250-00837/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 47559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, portaveu del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Xavier Crespo i Llobet, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Agnès Russiñol 
i Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Joan Mena Arca, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent sobre Proyecto de ley de garan-
tia de unidad de mercado per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Actualment el Congrés dels Diputats està tramitant, 
amb caràcter d’urgència, el projecte de llei de garantia 
d’unitat de mercat, una iniciativa de caràcter recentra-
lizador i uniformitzador que suposa d’una nova inge-
rència del govern espanyol en les polítiques de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Aquest projecte de llei pretén dinamitar les competèn-
cies de les Comunitats Autònomes i està elaborat sota 
pretext de la regulació de les condicions bàsiques que 
garanteixen la igualtat de tots els ciutadans espanyols 
en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures 
constitucionals, regulats en l’article 149.1 de la Consti-
tució Espanyola. Cal fer palès que existeix una reitera-
da jurisprudència constitucional que ha afirmat que la 
igualtat no pot ser entesa com una monolítica unifor-
mitat, ja que en el mateix ordenament jurídic espanyol 
hi consten les Comunitats Autònomes, amb autonomia 
política i diversitat de règims jurídics.

El projecte de llei de garantia d’unitat de mercat vol 
aplicar els mateixos principis de llibertat d’establi-

ment de les activitats econòmiques dins del territori de 
l’Estat espanyol i té per objectiu el control «ex-ante» i 
l’eliminació de la regulació de les comunitats autòno-
mes en relació amb els àmbits de l’activitat econòmica 
que contradiguin els principis del que l’actual govern 
del Partit Popular entén com «unitat de mercat». Això 
provocarà, de facto, un greu perjudici a les empreses 
catalanes que ja compleixen amb la regulació catalana 
i pot ser que empreses d’altres comunitats autònomes 
que no la compleixen puguin prestar lliurement les se-
ves activitats econòmiques a Catalunya. A més, cal as-
senyalar els perjudicis que pot provocar als ciutadans 
de Catalunya, com és una menor exigència normati-
va en determinats aspectes que poden afectar direc-
tament a la seva salut i benestar, com poden ser els 
àmbits sanitaris, de protecció del medi ambient i de 
protecció dels entorns urbans.. o de drets de les per-
sones consumidores. Fins i tot, el projecte de llei en 
qüestió, també, provocarà efectes regressius en quan 
als drets de les persones consumidores i usuàries, atès 
que la normativa habilitarà a les empreses per iniciar 
un procediment el qual pugui tenir com a resultat la 
eliminació de l’actual normativa catalana.

De la mateixa manera, en l’àmbit de la implantació 
comercial, el projecte de llei de garantia d’unitat de 
mercat restringeix les possibilitats admeses per la Di-
rectiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis 
en el mercat interior, també coneguda com a Directiva 
de Serveis en limitar encara més les raons imperioses 
d’interès general i per aquest motiu, podria arribar a 
qüestionar el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials. Aquesta li-
mitació de la implantació d’equipaments comercials és 
l’única garantia del manteniment de l’equilibri de for-
mats comercials del nostre país, que permet que els 
consumidors puguin escollir lliurement on volen anar 
a comprar. Amb això, aquest projecte de llei es con-
firma com un nou atac directe del PP contra el petit i 
mitjà comerç a casa nostra i fa perillar un model co-
mercial d’èxit, plenament identificat amb les carac-
terístiques socials, territorials i culturals pròpies del 
nostre país.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
al projecte de llei de garantia d’unitat de mercat i en 
demana la seva retirada, per les nefastes conseqüènci-
es que pot tenir sobre el teixit comercial i empresarial 
català, i sobre els drets de les persones consumidores 
i usuàries.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a demanar al govern espanyol que retiri el 
«Proyecto de ley de garantia de unidad de mercado», 
actualment en tràmit al Congrés dels Diputats, i a com-
prometre’s a alertar, a les instàncies de la Unió Europea 

Fascicle segon
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que consideri més adients, de les conseqüències que pot 
tenir l’aplicació de l’esmentat Projecte de llei.

3. El Parlament de Catalunya reafirma el compromís 
amb la defensa del model català de comerç, que es ca-
racteritza per la seva ubicació predominant a les tra-
mes urbanes consolidades de les nostres viles i ciutats, 
per l’equilibri entre els diferents formats i per una for-
ta presència de petites i mitjanes empreses comercials.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu, Xavier Crespo i Llobet, 
diputat,  del GP de CiU; Marta Rovira i Vergés, porta-
veu, Agnès Russiñol i Amat, diputada, del GP d’ERC; 
Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, di-
putat, del GP d’ICV-EUiA

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de cooperació
Tram. 300-00110/10

Presentació
Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 48140 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.11.2013

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 6 i 7 de desembre de 2013.

– Sobre les polítiques de cooperació.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre el model de fun-
ció pública i els processos de selecció de 
personal
Tram. 300-00111/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 48196 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.11.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de 
desembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el model de funció pública catalana i els proces-
sos de selecció de personal?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la infància
Tram. 300-00112/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 48198 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.11.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de 
desembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació amb 
la infància?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de les recomanacions de l’informe del Comi-
tè contra les Desaparicions Forçades de les 
Nacions Unides del 13 de novembre de 2013
Tram. 300-00113/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 48199 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.11.2013

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 4 i 5 de desembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en les competèn-
cies que li són pròpies pel que fa al compliment de les 
recomanacions inserides en l’informe de 13 de novem-
bre de 2013 del Comitè contra les desaparicions for-
çades de Nacions Unides, en compliment de les con-
vencions internacionals pel que fa a les polítiques de 
memòria de història?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2013

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre els programes 
de prevenció de la violència masclista i les 
relacions abusives entre els joves
Tram. 300-00114/10

Presentació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 48200 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.11.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 4 i 5 de desembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat en relació als programes de prevenció respecte a 
la violència masclista i les relacions abusives entre els 
joves?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2013

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el Centre 
d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 300-00115/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 48217 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 29.11.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 4 i 5 de desembre de 2013.

– Sobre les activitats del Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Calendari de sessions plenàries per al quart 
període de sessions
Tram. 244-00006/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 
de novembre de 2013, d’acord amb el que estableix 
l’article 72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de 
Portaveus ha aprovat el calendari indicatiu de sessions 
plenàries per al quart període de sessions (gener - ju-
liol 2014): 

Gener: 29 i 30 
Febrer: 12 i 13; 26 i 27 
Març: 12 i 13; 26 i 27
Abril: 9 i 10; 24 i 25
Maig: 7 i 8; 28 i 29
Juny: 11 i 12; 25 i 26
Juliol 9 i 10; 23 i 24

A reserva de les modificacions que l’actuació del Par-
lament demani.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2013

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 132/X, 
sobre l’execució de la variant de Sagàs
Tram. 290-00111/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47515 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00111/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 132/X, 
sobre l’execució de la variant de Sagàs.

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 132/X, sobre l’execu-
ció de la variant de Sagàs (núm. tram. 290-00111/10), 
us informo del següent:

El Govern ha enllestit la redacció de l’Estudi Informa-
tiu de la variant de Sagàs, junt amb el corresponent Es-
tudi d’Impacte Ambiental anomenat «Millora general. 
Variant de Sagàs. Carretera C-154, del pk 38,800 al 
41,200. Tram: Santa Maria de Merlès - Sagàs».

El 7 de novembre d’enguany va sortir publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat l’anunci de la Informa-
ció Pública d’aquests estudis.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
151/X, sobre les donacions de sang
Tram. 290-00130/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47400 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00130/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 151/X, 
sobre les donacions de sang.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
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compliment a la Resolució 151/X, sobre les donacions de 
sang (núm. tram. 290-00130/10), us informo del següent:

Des de l’inici de l’any 2013, a les comarques gironines 
s’ha iniciat un pla d’acció per tal de recuperar els ni-
vells de donació de sang assolits l’any 2010.

El pla, d’acord amb la Federació de Donadors de Sang 
de Catalunya, però sobretot, amb la col·laboració de 
l’Associació de Donants de Sang de les comarques gi-
ronines, està basat en tres eixos.

El primer, que pertoca primordialment a l’Associació, 
passa per fer una reformulació de la tasca del delegat 
de poble com a dinamitzador de les campanyes de do-
nació de sang i també adequar el discurs promocional 
als nostres temps, fomentant alhora la participació de 
col·laboradors joves que dinamitzin el procés.

El segon és la utilització de les tecnologies de la in-
formació. Des de fa temps el BST-Girona utilitza la 
xarxa social Facebook. També es gestionen set pàgi-
nes actives corresponents a cada una de les comarques 
de la demarcació on s’informa de les campanyes de 
donació així com de les accions especials que s’hi fan 
(maratons de donació de sang, col·laboracions especi-
als d’entitats, accions a nivell de tot el territori català, 
etc...) També s’hi adjunten notícies relacionades amb 
la donació de sang i s’utilitza com a mitjà de difusió 
sempre que es donen necessitats puntuals d’algun grup 
sanguini.

Al BST-Girona també s’utilitza la plataforma Twitter 
per accions més específiques, concretament a les ma-
ratons de donació de sang. Per aquesta via es contac-
ta amb persones altament mediàtiques del municipi en 
concre, i se’ls demana que twittegin als seus seguidors.

El tercer eix i molt probablement el que pot ser més 
efectiu a mig termini és que a través del projecte 
d’Aprenentatge i Servei (APS), el Banc de Sang i Tei-
xits es proposa que la població infantil i juvenil d’avui 
siguin els donants de demà. Per tal d’incidir en aquesta 
població, s’aplica la metodologia pedagògica de l’APS, 
en la que els nens reben uns coneixements en ciències, 
comunicació i valors per aplicar-los en un servei em-
marcat en una campanya de donació.

Els objectius d’aquest programa, a curt termini, són 
ser capaços de familiaritzar-se amb la donació de 
sang, interioritzar-la com un hàbit de participació so-
cial i aprofitar la proximitat dels nens en l’entorn fami-
liar i social i incrementar la donació de sang. A llarg 
termini, es pretén que la població adulta futura tingui 
la donació de sang com un acte cívic i habitual en la 
seva vida.

A les comarques de Girona en el curs escolar 2012-
2013 es van dur a terme quatre projectes:

1. Escola Ramon Muntaner de Peralada, on la donació 
va augmentar un 10% respecte a la campanya de dona-
ció habitual del mes de desembre.

2. Escola Malagrida d’Olot. Va donar suport a la Ma-
rató de Donació de sang del mes de maig fent actuaci-
ons durant la jornada. En aquesta marató es van acon-
seguir 1276 donacions en un dia.

3. Escola Vall dels Àngels d’Anglès. Van fer tota una 
campanya de difusió per la donació del municipi i van 
obtenir 76 donacions, 20 més que en el mateix mes de 
l’any anterior.

4. Escola FEDAC de Pont Major de Girona. Van fer 
una campanya particular a l’escola per la seva festa de 
primavera, que va ser un èxit.

Totes aquestes campanyes es van treballar amb alum-
nes de 5è d’Educació Primària.

En el curs actual tenim 5 APS en procés:

1. Escola Boada de Riudarenes.
2. Escola Ramon Muntaner de Peralada.
3. Escola Dr. Masmitjà de Girona.
4. Institut Frederic Martí de Palafrugell amb alumnes 
de 3r d’ESO.
5. Escola Joan Bruguera de Girona.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
153/X, sobre el garantiment de l’atenció sa-
nitària continuada al Solsonès
Tram. 290-00132/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47024 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00132/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 153/X, so-
bre el garantiment de l’atenció sanitària continuada al 
Solsonès.

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 153/X, sobre el ga-
rantiment de l’atenció sanitària continuada al Solsonès 
(núm. tram. 290-00132/10), us informo del següent:

El 18 de febrer de 2013 es va posar en funcionament el 
nou model d’atenció continuada i urgent a l’Àrea Bàsi-
ca de Salut (ABS) Solsonès.

Es va crear la comissió de seguiment formada pels al-
caldes de Solsona, Olius, i Sant Llorenç de Morunys, 
el president del Consell Comarcal del Solsonès, la di-
recció territorial del SEM, el gerent i la direcció as-
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sistencial del Centre Sanitari Solsonès, el gerent de 
la Regió Sanitària Catalunya Central i la direcció del 
sector per part del CatSalut.

Als dos mesos de funcionament del nou model es va 
fer la primera reunió de seguiment per informar de 
l’activitat i valorar les incidències. En aquesta reunió 
es va acordar fer un seguiment als nou mesos de fun-
cionament.

El 25 d’octubre es va dur a terme la segona reunió de 
seguiment en la qual es van presentar les dades d’acti-
vitat dels nou primers mesos de funcionament (fins el 
30 de setembre) tant de l’activitat nocturna com diürna 
(presencial i domiciliaria) per centres (CAP Sant Llo-
renç i CAP Solsona) i per dies feiners i festius. S’ad-
junten en l’annex els resultats dels primers mesos ana-
litzats per la comissió de seguiment per tal de donar 
compliment a l’apartat a) de la Resolució. També es 
van presentar les accions de millora que s’han portat a 
terme durant aquest mesos.

Un cop presentades i valorades les dades, hi va haver 
acord, per part de tots els membres de la comissió de 
seguiment, que els recursos emprats són adients per 
donar una resposta adequada a totes les necessitats 
d’atenció dins l’horari d’atenció continuada i que el 
grau de coordinació entre els diferents efectius és re-
solutiu i garanteix l’atenció continuada amb el recurs 
més adient a cada necessitat. També es va acordar, per 
unanimitat, mantenir una reunió anual de seguiment.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
154/X, sobre l’impuls d’un pla per a la trans-
parència en la despesa i els resultats dels 
proveïdors del sistema sanitari
Tram. 290-00133/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47401 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00133/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 154/X, 
sobre l’impuls d’un pla per a la transparència en la des-
pesa i els resultats dels proveïdors del sistema sanitari.

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 154/X, sobre l’im-
puls d’un pla per a la transparència en la despesa i els 
resultats dels proveïdors del sistema sanitari (núm. 
tram. 290-00133/10), us informo del següent:

Amb la finalitat d’oferir transparència sobre el sistema 
públic de salut a tota la ciutadania, a través del Decret 
136/2007, de 19 de juny, el Govern va ordenar la cre-
ació d’un Registre de convenis i contractes en l’àmbit 
de l’assistència sanitària pública. Es pot consultar el 
registre a:

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem. 
532d6f6f3b1e790413a90f10b0c0e1a0/?vgnextoid=c23
4906c29f3a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vg
nextchannel=c234906c29f3a310VgnVCM1000008d0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Així doncs, la contractació dels serveis assistencials 
del CatSalut i de la resta d’entitats proveïdores s’ins-
criu en l’esmentat Registre de convenis i contractes de 
prestació de serveis sanitaris en l’àmbit de l’assistència 
sanitària pública. En aquest registre, s’hi inscriuen els 
convenis i contractes de prestació de serveis sanitaris 
que el CatSalut estableix amb els proveïdors, així com 
els contractes que les entitats proveïdores realitzen.

El registre conté el número de registre del contracte o 
conveni, la identificació de l’entitat contractant, de la 
persona física o jurídica contractada, l’objecte del con-
tracte o conveni i els imports anuals. Aquest registre 
es va actualitzant periòdicament.

D’altra banda, el CatSalut, en compliment de la Llei 
10/2011, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa, va elaborar la Instrucció 7/2012, de 12 de 
juliol, de publicació dels convenis subscrits pel Servei 
Català de la Salut i les corresponents entitats del sector 
públic de salut amb l’objecte d’establir determinades 
previsions sobre la publicació dels esmentats convenis, 
d’acord amb el que estableix la normativa reguladora 
i els criteris del Gabinet Jurídic de la Generalitat. El 
text de la instrucció es pot consultar a:

http://inet/pub/Du13/html/ca/dir1388/dd10075/ins-
trucció%2007-2013.pdf

Així, pel que fa a l’àmbit del CatSalut, la relació de con-
venis ratificats l’any 2013 es poden consultar a:

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem. 
6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=66
98249f978ae310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vg
nextchannel=6698249f978ae310VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Pel que fa a la transferència d’altres quantitats, el Cat-
Salut no atorga subvencions ni subscriu convenis es-
pecífics.

D’altra banda, l’any 2012, la Central de Resultats va 
publicar dos informes monogràfics, un d’àmbit hos-
pitalari i un d’atenció primària, els quals contenien 
indicadors (60 el d’àmbit hospitalari i 33 el d’atenció 
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primària) que per primera vegada es van nominalitzar 
per cadascun dels hospitals i centres d’atenció primà-
ria del SISCAT per l’any 2011.

Enguany, a banda del quart informe general amb dades 
2011 i 2012, el mes de juliol es van publicar els mo-
nogràfics amb dades nominals d’àmbit hospitalari i so-
ciosanitari (per primera vegada), i el proper mes de no-
vembre es publicaran els informes nominals d’atenció 
primària i salut mental (per primera vegada) amb dades 
2012. Les dades també són consultables de manera in-
teractiva mitjançant un aplicatiu i excels dinàmics, i els 
fitxers de dades corresponents s’han posat a la disposi-
ció de la ciutadania en format de dades obertes.

Amb l’objectiu principal de fer transparents els resul-
tats del sistema sanitari i retre comptes de la utilització 
dels recursos públics, des de l’Observatori del Sistema 
de Salut de Catalunya s’està fent un esforç important 
per mostrar a la ciutadania la informació relativa al 
seu sistema sanitari. Per aquest motiu, l’Observatori 
realitza des de 2012 versions d’informes i productes 
específics més amigables per a la ciutadania, man-
tenint el rigor acadèmic. Addicionalment, publica al 
web de Canal Salut un conjunt d’indicadors de salut i 
d’activitat sanitària, amb una explicació textual, imat-
ges gràfiques i fitxers de dades obertes. Aquests indi-
cadors fan referència a dades de 2011, 2012 i alguns 
de 2013. Tots els informes i indicadors publicats en el 
marc de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalu-
nya es poden trobar a:

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menui-
tem.ab8fdd1b26b3c4038674c210b0c0e1a0/?vgnextoid
=170a722ee7c7e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&appInstanceName=default

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 177/X, 
sobre la continuïtat del Consorci del Teatre 
Fortuny, de Reus

Tram. 290-00142/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 47032 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00142/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 177/X, 
sobre la continuïtat del Consorci del Teatre Fortuny, 
de Reus.

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 177/X, sobre la con-
tinuïtat del Consorci del Teatre Fortuny, de Reus (núm. 
tram. 290-00142/10), us informo del següent:

El 12 d’abril de 2013, la Comissió Gestora del Con-
sorci del Teatre Fortuny de Reus va donar la confor-
mitat a la separació voluntària de la Generalitat de 
Catalunya del Consorci esmentat. Decisió que va ser 
ratificada per Acord de Govern de 5 de novembre de 
2013 (DOGC núm. 6496, de 7 de novembre de 2013). 
Tanmateix, aquesta separació de la Generalitat s’ha 
fet mantenint la continuïtat del Consorci, integrat en 
endavant per l’Ajuntament de Reus i la Diputació de 
Tarragona.

Així mateix, el Departament de Cultura continua ga-
rantint suport econòmic i institucional al desenvolupa-
ment de projectes de producció pròpia.

Barcelona, 15 de novembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 
179/X, sobre el pagament de nòmines pen-
dents del director de l’Arxiu Comarcal del 
Montsià i sobre l’actualització del conveni 
amb l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Co-
marcal del Montsià
Tram. 290-00144/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47033 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00144/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 179/X, 
sobre el pagament de nòmines pendents del director 
de l’Arxiu Comarcal del Montsià i sobre l’actualització 
del conveni amb l’Ajuntament d’Amposta i el Consell 
Comarcal del Montsià.

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 179/X, sobre el pa-
gament de nòmines pendents del director de l’Arxiu 
Comarcal del Montsià i sobre l’actualització del con-
veni amb l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comar-
cal del Montsià (núm. tram. 290-00144/10), us infor-
mo del següent:

El Departament de Cultura està treballant i, en aquest 
sentit, fa totes les gestions possibles i necessàries per-
què, en l’actual situació de les finances de la Gene-
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ralitat de Catalunya, es faci efectiva la transferència 
corresponent a l’any 2012 al Consell Comarcal del 
Montsià.

A partir de l’1 de juliol de 2013, l’Arxiu comarcal del 
Montsià va continuar la seva activitat ordinària amb la 
contractació d’una persona arxivera.

El Departament de Cultura ha fet les gestions perti-
nents perquè, des de la lleialtat i la col·laboració ins-
titucionals, es pogués renovar el conveni per a la ges-
tió de l’Arxiu Comarcal del Montsià que es va signar 
l’any 2010. Aquesta renovació es va materialitzar amb 
la signatura d’un nou conveni de col·laboració signat el 
mes de desembre de 2012.

Barcelona, 14 de novembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 
180/X, sobre el trasllat de l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat a la nova seu
Tram. 290-00145/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47034 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00145/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 180/X, 
sobre el trasllat de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobre-
gat a la nova seu.

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 180/X, sobre el tras-
llat de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a la no-
va seu (núm. tram. 290-00145/10), us informo del se-
güent:

El Departament de Cultura està treballant perquè es 
pugui traslladar l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, 
un cop hagin quedat resoltes les patologies que presen-
ta el paviment de l’arxiu esmentat.

Barcelona, 14 de novembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 
181/X, sobre la inclusió del conjunt monu-
mental del Turó de la Seu Vella de Lleida en 
la llista de béns que poden ésser declarats 
patrimoni mundial
Tram. 290-00146/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47035 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00146/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 181/X, 
sobre la inclusió del conjunt monumental del Turó de 
la Seu Vella de Lleida en la llista de béns que poden 
ésser declarats patrimoni mundial.

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 181/X, sobre la in-
clusió del conjunt monumental del Turó de la Seu Ve-
lla de Lleida en la llista de béns que poden ésser decla-
rats patrimoni mundial (núm. tram. 290-00146/10), us 
informo del següent:

El Departament de Cultura dóna l’assessorament ne-
cessari perquè el Consorci del Turó de la Seu Vella 
de Lleida pugui redactar la memòria justificativa de la 
proposta de candidatura del conjunt monumental del 
Turó de la Seu Vella de Lleida a patrimoni mundial 
de la UNESCO, d’acord amb el Decret 186/2013, de 
25 de juny, sobre el procediment per a elaborar candi-
datures de béns del patrimoni cultural català per a la 
seva inscripció en la Llista del patrimoni mundial i el 
protocol tècnic elaborat pel Departament de Cultura 
per a l’ordenació dels criteris per a la identificació i 
preparació de les candidatures de Patrimoni Mundi-
al i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a 
Catalunya.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha mostrat en 
diverses ocasions el seu suport institucional a la candi-
datura del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella 
com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Més encara 
tenint en compte que la Generalitat de Catalunya forma 
part d’aquest Consorci, en el marc del qual ha tingut un 
clar paper d’impuls d’aquesta candidatura. Així mateix, 
el Departament de Cultura reitera aquest suport insti-
tucional i, un cop disposi de la documentació i s’hagi 
tramitat l’expedient corresponent, defensarà, en el marc 
del Consell del Patrimoni Històric Espanyol, la seva 
candidatura perquè pugui ser inclosa en la llista indica-
tiva de béns que hi poden ser declarats.

Barcelona, 14 de novembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 
182/X, sobre el programa i la memòria d’ac-
tivitats de l’Any Espriu
Tram. 290-00147/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47516 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00147/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 182/X, so-
bre el programa i la memòria d’activitats de l’Any Espriu.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 182/X, sobre el progra-
ma i la memòria d’activitats de l’Any Espriu (núm. tram. 
290-00147/10), us informo que les tasques relatives a 
la commemoració de l’Any Espriu s’estan desenvolu-
pant per part de la pròpia estructura del Departament 
de Cultura. Així mateix, el comissari de l’Any Espriu, 
senyor Bru de Sala, va ser contractat per a realitzar els 
treballs de comissariat per a l’organització i el desen-
volupament dels actes commemoratius del centenari 
del naixement de Salvador Espriu. Les dades relatives 
a aquest contracte es van publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6316, de 15 de febrer 
de 2013, tal com estableix l’article 154 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

D’altra banda, la programació d’activitats que s’em-
marquen en els actes commemoratius del centenari del 
naixement de Salvador Espriu, es va presentar en roda 
de premsa el 16 de gener de 2013 i el seu desenvolu-
pament es pot consultar en el web www.anyespriu.cat.

Cal recordar que el programa dels actes commemora-
tius de l’Any Espriu és un programa obert que, més en-
llà de les activitats troncals, es va formalitzant a mesu-
ra que es desenvolupa. Tanmateix, fins el 31 d’agost de 
2013 s’han realitzat més de 441 activitats organitzades 
per més de 230 entitats, que han comptat amb l’assis-
tència de més de 265.000 persones.

Pel que fa al finançament dels actes commemoratius, 
l’aportació del Departament de Cultura ha estat de 
357.444 euros. D’altra banda, a data d’avui, podem va-
lorar en gairebé 1.800.000 euros l’aportació que s’ha 
aconseguit d’altres institucions i entitats privades per 
a la commemoració.

Finalment, l’Any Espriu es tancarà amb una memòria 
de les activitats i llur finançament en compliment de 
l’apartat b) d’aquesta Resolució.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura 

Control del compliment de la Resolució 
185/X, sobre la declaració d’espai fronterer 
Schengen per al port de Palamós
Tram. 290-00149/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47500 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00149/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 185/X, 
sobre la declaració d’espai fronterer Schengen per al 
port de Palamós.

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 185/X, sobre la decla-
ració d’espai fronterer Schengen per al port de Palamós 
(núm. tram. 290-00149/10), us informo del següent:

El 31 de juliol de 2013 el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va trametre, al Secretari d’Estat de Segure-
tat del Ministeri de l’Interior, el corresponent requeri-
ment per tal de portar a terme la tramitació de l’habili-
tació del port de Palamós com a port fronterer i la seva 
declaració com a frontera exterior Schengen. A data 
d’avui no consta recepció de contesta per part del Mi-
nisteri de l’Interior.

D’altra banda, la Cambra de Comerç de Palamós im-
pulsa la tramitació per tal que el port de Palamós disposi 
d’un punt d’inspecció fronterera amb la redacció de la 
documentació i els informes que acreditin la necessitat 
de disposar de la corresponent autorització adminis-
trativa.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
186/X, sobre l’elaboració d’un informe de 
viabilitat del port de Palamós com a espai 
fronterer Schengen
Tram. 290-00150/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47501 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00150/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 186/X, 
sobre l’elaboració d’un informe de viabilitat del port 
de Palamós com a espai fronterer Schengen.

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 186/X, sobre l’ela-
boració d’un informe de viabilitat del port de Pala-
mós com a espai fronterer Schengen (núm. tram. 290-
00150/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un 
informe que inclou les dades de trànsit, les necessitats 
del servei amb els equipaments i les despeses que seran 
assumides directament pel port de Palamós. Aquest in-
forme s’ha tramés a la Cambra de Comerç de Palamós.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 188/X, 
sobre la defensa d’un model de gestió individu-
alitzada de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 290-00152/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47502 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00152/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 188/X, 
sobre la defensa d’un model de gestió individualitzada 
de l’aeroport de Girona - Costa Brava.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 188/X, sobre la defensa 
d’un model de gestió individualitzada de l’aeroport de 
Girona - Costa Brava (núm. tram. 290-00152/10), us in-
formo del següent:

El Govern ha impulsat la coordinació de les institu-
cions territorials al voltant de la promoció de l’Aero-
port de Girona, donant continuïtat a les accions porta-
des a terme des de l’any 2003.

En aquest moment el suport es concreta en la coordi-
nació amb d’altres institucions territorials dins l’AGi 
(Associació per a la promoció i desenvolupament de 
les comarques gironines) i d’una manera més àmplia a 
través de la Taula Estratègica de l’Aeroport de Girona 
on hi participen entitats de la societat civil.

L’objectiu únic i comú és el treball conjunt territorial a 
fi de cooperar cap a un model de gestió individualitzat 
i territorial de l’Aeroport de Girona.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 190/X, 
sobre el restabliment dels serveis d’assistència 
sanitària a l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 290-00154/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47503 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00154/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 190/X, 
sobre el restabliment dels serveis d’assistència sanità-
ria a l’aeroport de Girona - Costa Brava.

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 190/X, sobre el resta-
bliment dels serveis d’assistència sanitària a l’aeroport 
de Girona - Costa Brava (núm. tram. 290-00154/10), 
us informo del següent:

Els contacte mantinguts amb Aena, a través del Direc-
tor de l’Aeroport de Girona, han contrastat que la po-
sició del gestor aeroportuari és considerar que aquest 
servei queda inclòs en els sistemes d’emergències de 
Salut i han indicat que no restablirà el servei d’assis-
tència sanitària a l’aeroport de Girona.

Malgrat això, la Generalitat de Catalunya ha decidit 
efectuar la coordinació a nivell d’emergències mèdi-
ques a través d’un protocol d’actuació ad-hoc amb l’ae-
roport de Girona.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
191/X, sobre la revisió a la baixa dels peat-
ges de la carretera C-32 i el millorament de 
la mobilitat al Garraf i el Baix Penedès
Tram. 290-00155/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47504 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00155/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 191/X, 
sobre la revisió a la baixa dels peatges de la carrete-
ra C-32 i el millorament de la mobilitat al Garraf i el 
Baix Penedès.

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 191/X, sobre la revi-
sió a la baixa dels peatges de la carretera C-32 i el mi-
llorament de la mobilitat al Garraf i el Baix Penedès 
(núm. tram. 290-00155/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat l’1 d’octubre de 2013 va 
donar el vistiplau al nou pla d’homogeneïtzació a les 
vies de peatge de la xarxa de la Generalitat, per tal 
d’equiparar territorialment el preu per quilòmetre de 
via de peatge, segons les característiques de la pròpia 
via i establir el pagament segons el recorregut real de 
l’usuari (sistema de peatge tancat).

D’acord amb l’anterior, una vegada aprovada la modifi-
cació de la concessió, es preveu la seva aplicació a l’auto-
pista C-32 a partir de l’1 de gener de 2014, una reducció 
del 30% del peatge al tram Castelldefels - Sitges (barrera 
de Vallcarca), per als usuaris dels vehicles lleugers (cate-
goria I i II), de dilluns a divendres no festius que utilitzin 
com a modalitat de pagament el teletac, per tal d’equipa-
rar els preus per quilòmetre en trams de túnel similars 
i una reducció del 26,5% del peatge al tram Sitges - el 
Vendrell, amb l’objectiu d’equiparar els preus per quilò-
metre en trams en superfície similars.

Preu recorreguts (IVA inclòs)

Recorregut Actual Nou Nou + REC

El Vendrell-BCN 10,26 € 7,31 € (-29%) 5,96 € (-42%)

Cubelles-BCN 8,47 € 6,00 € (-29%) 4,65 € (-45%)
Sitges-BCN 6,42 € 4,49 € (-30%) 3,14 € (-51%)
Calafell-Vendrell 0,60 € 0,44 € (-27%) 0,44 € (-27%)

Amb aquesta mesura la Generalitat pretén, dins de les 
limitacions pressupostàries, donar resposta a les dife-
rents peticions dels ajuntaments, entitats i, en definiti-
va, els ciutadans sobre la rebaixa dels peatges.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
192/X, sobre el Centre Direccional de Cer-
danyola del Vallès
Tram. 290-00156/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47505 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00156/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 192/X, 
sobre el Centre Direccional 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 192/X, sobre el Cen-
tre Direccional de Cerdanyola del Vallès (núm. tram. 
290-00156/10), us informo del següent:

La resolució del conseller a la qual es fa referència en 
la Resolució es fonamenta en l’acord adoptat per la 
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Ca-
talunya, en la sessió de 19 de desembre de 2012, que 
diu textualment:

«1 Emetre informe favorable en relació amb la propos-
ta de formulació del Pla director urbanístic per a la 
delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cer-
danyola, a la comarca del Vallès Occidental.

2 Proposar al conseller de Territori i Sostenibilitat que 
acordi la iniciació del procediment de formulació del 
Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació 
del Centre Direccional de Cerdanyola, i que encarre-
gui a la Secretaria de Territori i Mobilitat la redacció 
del document, a través dels serveis tècnics de l’Incasòl.

3 Notificar aquest acord al Consorci urbanístic del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i a l’Ajun-
tament de Cerdanyola del Vallès.»

L’esmentat acord es va prendre prèvia exposició dels 
antecedents de fet i jurídics que justificaven la propos-
ta per unanimitat de tots els membres assistents.

Posteriorment, el Consell General del Consorci Urba-
nístic del Centre Direccional de Cerdanyola, en la ses-
sió celebrada en data 18 de juliol de 2013, va adoptar 
l’acord següent:

«Primer. Donar-se per assabentat de la presentació del 
Pla Director Urbanístic redactat per la Direcció Gene-
ral d’Ordenació del Territori i Urbanisme en substitu-
ció de la Secretaria de Territori i Mobilitat, mitjançant 
els serveis tècnics de l’Incasòl i amb la col·laboració del 
Consorci, donar la conformitat i sol·licitar al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat la tramitació de l’apro-
vació inicial, sense perjudici que en el període d’infor-
mació pública es puguin presentar les al·legacions o 
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suggeriments que es creguin oportuns en ares a la millo-
ra del document que hagi de portar-se a tràmit d’apro-
vació provisional i definitiva.

Segon. Donar la conformitat per tal que, en el tràmit 
oportú, s’insti que la condició d’administració actuant 
del sector Can Costa dins l’àmbit del Pla Director Ur-
banístic, sigui ostentada per l’Ajuntament de Cerda-
nyola del Vallès.»

Finalment, en la sessió de 25 de juliol de 2013, la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità 
de Barcelona, va acordar:

«1 Aprovar inicialment, d’acord amb l’article 83 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, el Pla director urbanístic per 
a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de 
Cerdanyola, de Cerdanyola del Vallès, redactat per la 
Secretaria de Territori i Mobilitat a través dels serveis 
tècnics de l’Incasòl amb la modificació de l’adminis-
tració actuant pel que fa al sector de Can Costa que 
serà l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

2 Exposar l’expedient del Pla director urbanístic del 
Centre Direccional de Cerdanyola, de Cerdanyola del 
Vallès, que inclou el corresponent informe de sosteni-
bilitat ambiental, a informació pública pel termini de 
45 dies, a comptar de l’endemà de la darrera publi-
cació obligatòria, d’acord amb el que disposen els ar-
ticles 83.2 del Text refós esmentat i l’article 115.c del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant la pu-
blicació de la part dispositiva d’aquest acord al Diari 
Oficial de la Generalitat i a la inserció d’un anunci en 
dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
en l’àmbit municipal o a fi que es puguin presentar les 
al·legacions oportunes.

3 Donar coneixement per mitjans telemàtics de la con-
vocatòria d’informació pública així com garantir la con-
sulta del Pla director per aquests mitjans, atès el contin-
gut de l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

4 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pú-
blica, en compliment de l’article 83.3 del Text refós es-
mentat, els informes als organismes sectorials i admi-
nistracions públiques afectades següents:

– Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
– Agència Catalana de l’Aigua
– Agència de Residus de Catalunya
– Direcció General de Patrimoni Cultural del Depar-
tament de Cultura
– Institut Geològic de Catalunya
– Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
– Demarcación de Carreteras del Estado de Catalunya 
del Ministerio de Fomento
– Direcció General de Ferrocarrils
– Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif)
– Direcció General de Protecció Civil
– Subdirecció General de Seguretat Industrial del De-
partament d’Empresa i Ocupació

– Àrea Metropolitana de Barcelona
– Autoritat del Transport Metropolità
– Consorci del Parc Natural de Collserola
– Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
– Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis 
i Salvaments
– Departament de Salut
– Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Fo-
ment
– Àrea de territori i sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona
– Subdirecció General de Prevenció i Control de la 
Contaminació Atmosfèrica.
– Consell Comarcal del Vallès Occidental
– Companyies subministradores
– Ferrocarrils de la Generalitat
– Direcció General de Comerç

5 Comunicar aquest acord a les persones interessades 
(Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura, 
Cerdanyola-Via Verda) d’acord amb l’article 86 bis c) 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

6 Posteriorment al tràmit d’informació pública del 
Pla director aprovat inicialment donar audiència a 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, i al Consorci urbanístic del 
Centre Direccional del Vallès, per un termini d’un mes, 
d’acord amb el que determina l’article 83.2 del Text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer.

7 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Cerdanyola del Va-
llès, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al Con-
sorci urbanístic del Centre Direccional del Vallès i a 
l’Institut Català del Sòl.»

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
195/X, sobre la paralització i la suspensió 
dels desnonaments
Tram. 290-00159/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47506 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori I 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00159/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 195/X, 
sobre la paralització i la suspensió dels desnonaments.
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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 195/X, sobre la para-
lització i la suspensió dels desnonaments (núm. tram. 
290-00159/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat, a través d’aquest Depar-
tament, ha requerit per escrit i en les reunions que ha 
mantingut amb el Ministeri de Foment que sol·licitin 
el tràmit d’urgència de la Proposició de llei del Parla-
ment de Catalunya de mesures contra el sobreendeu-
tament personal i familiar i de protecció davant de 
procediments d’execució hipotecària de l’habitatge ha-
bitual, així com l’ampliació de mesures de protecció a 
les persones i famílies en risc de pèrdua de l’habitatge 
habitual.

D’altra banda, el passat 5 de juliol, la Generalitat de 
Catalunya, les Diputacions Provincials, el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, els Col·legis d’Ad-
vocats i Procuradors i les entitats municipalistes van 
signar un conveni per tal de vetllar que en els proce-
diments de desnonament que es realitzen a Catalunya 
per impagament del lloguer o de les quotes hipotecà-
ries, es pugui informar i posar a disposició de les per-
sones afectades els ajuts disponibles dels Ajuntaments 
i de la Generalitat, per garantir que aquests tinguin a 
l’abast tota la informació i les eines que posa a la se-
va disposició l’Administració per evitar el llançament.

A més, cal dir que per a la Generalitat de Catalunya és 
una prioritat la lluita contra l’exclusió social residenci-
al i per aquest motiu el Govern es va comprometre a 
destinar-hi 200 milions d’euros fins a l’any 2016 per a 
fer-hi front.

La comparativa de les dades del 2012 i 2013 dels pro-
grames socials d’habitatge lligats a la problemàtica 
dels desnonaments, evidencien la voluntat del Govern 
de seguir treballant per a donar suport a les persones 
en risc d’exclusió social residencial:

– Els ajuts d’urgents, tant per prevenir desnonaments 
com els que actuen a posteriori, el més d’octubre, ja ha-
vien superat en un 11% els atorgats durant tot el 2012.

– Els habitatges adjudicats a través de la Mesa d’Emer-
gències, el mes d’octubre eren un 37% superiors als de 
tot el 2012.

– Igualment, el mes d’octubre també s’havien superat 
les dades de tot el 2012 respecte a atencions fetes des 
d’ofideute i intermediacions tancades.

– També està previst que els ajuts al pagament del llo-
guer superin el 2013 gairebé en un 10% els atorgats el 
2012.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
196/X, sobre l’abaratiment dels preus i l’am-
pliació de la durada dels abonaments del 
servei de transport ferroviari d’alta velocitat 
entre Lleida i Barcelona
Tram. 290-00160/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 47507 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00160/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 196/X, 
sobre l’abaratiment dels preus i l’ampliació de la dura-
da dels abonaments del servei de transport ferroviari 
d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona.

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 196/X, sobre l’abara-
timent dels preus i l’ampliació de la durada dels abona-
ments del servei de transport ferroviari d’alta velocitat 
entre Lleida i Barcelona (núm. tram. 290-00160/10), 
us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya ha mantingut i manté 
contactes amb les plataformes d’usuaris dels serveis 
d’alta velocitat de Lleida per tal de conèixer les neces-
sitats d’aquest col·lectiu d’usuaris tot tenint present que 
la Generalitat de Catalunya no té hores d’ara de com-
petències sobre els serveis ferroviaris d’alta velocitat.

En aquest sentit, pel que fa als preus dels serveis Avant 
i Ave i també a la durada dels abonaments, s’ha posat 
de manifest a Renfe Operadora la necessitat d’introdu-
ir millores en els preus dels serveis i donar més termi-
ni als abonaments.

Concretament, es va adreçar un escrit a la presidència 
de Renfe, el 13 de març de 2013 que va ser contestat el 
8 d’abril de 2013, en el sentit que l’oferta d’abonaments 
s’havia millorat segons el criteri de l’operadora amb la 
disposició de les noves targetes Targeta Plus 10 i Tar-
geta Plus 10 estudiant i l’abonament Plus 50/30, així 
com amb el canvi de descompte i termini de validesa 
dels bitllets d’anada i tornada, que inclouen un 20 % 
de descompte sense l’obligació abans existent de rea-
litzar la tornada en 15 dies.

Aquests bitllets d’anada i tornada milloren els abona-
ments de 10 viatges que tenien un descompte del 15 % 
i s’havien d’utilitzar en 35 dies.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
197/X, sobre la reducció de la intensitat 
del trànsit i de l’accidentalitat a la carretera 
C-58, entre Vacarisses i Viladecavalls
Tram. 290-00161/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47508 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00161/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 197/X, 
sobre la reducció de la intensitat del trànsit i de l’acci-
dentalitat a la carretera C-58, entre Vacarisses i Vila-
decavalls.

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 197/X, sobre la re-
ducció de la intensitat del trànsit i de l’accidentalitat 
a la carretera C-58, entre Vacarisses i Viladecavalls 
(núm. tram. 290-00161/10), us informo del següent:

Amb relació a les mesures per reduir la sinistralitat de 
la C-58 al seu pas per Vacarisses, junt amb les millo-
res de senyalització i del ferm, s’ha adjudicat la redac-
ció dels projectes constructius de «Seguretat viària. 
Millora de les característiques superficials del ferm i 
reestudi de la secció transversal. Carretera C-58. pk 
25,360 al 30,635. Tram: Viladecavalls - Vacarisses» 
i «Seguretat viària. Millora de les característiques su-
perficials del ferm i reestudi de la secció transversal. 
Carretera C-58. pk 30,365 al 37,790. Tram: Vacaris-
ses - Castellbell i el Vilar». En aquests projectes s’ana-
litzaran les millores esmentades.

D’altra banda, el projecte de traçat de «Millora de l’en-
llaç entre l’autopista C-16 (pk 33,500) i la ctra. C-58 
(pk 31,900). Tram: Vacarisses» analitzarà l’accés a 
l’autopista C-16 en sentit Terrassa completant l’enllaç 
existent actualment.

Pel que fa a la instal·lació de cinemòmetres, el Servei 
Català de Trànsit té contractat el projecte d’instal·lació 
de tres cinemòmetres a la carretera C-58 per reduir-ne 
la intensitat del trànsit i l’accidentalitat.

Els tres cinemòmetres fixos s’ubicaran a la carrete-
ra C-58, sentit sud pk 26,860 i 29,900 i sentit nord pk 
29,300.

Les obres es van iniciar el passat mes de setembre i es 
preveu que finalitzin a finals d’aquest any.

Quant al transport públic comarcal, s’ha incorporat 
l’anàlisi de la millora dels serveis de transport públic 
en aquest àmbit als treballs del Pla director de mobi-
litat de la regió metropolitana de Barcelona i del Pla 
de Transport de Viatgers de Catalunya, actualment en 

fase de redacció. Es comptarà amb un termini de par-
ticipació per part de les administracions locals impli-
cades.

Pel que fa a la zona de l’abocador, aquest dipòsit con-
trolat està sotmès a un règim d’inspecció i de control 
portat a terme per l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) que es relaciona amb l’autorització ambiental 
de la instal·lació, en la qual no s’estableixen mesures 
relacionades amb la seguretat de la carretera exterior. 
A l’ARC no consta cap denúncia ni expedient sancio-
nador amb relació a la problemàtica esmentada.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
198/X, sobre les obres de rehabilitació del 
barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 290-00162/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47509 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00162/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 198/X, 
sobre les obres de rehabilitació del barri d’Espronce-
da, de Sabadell.

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 198/X, sobre les 
obres de rehabilitació del barri d’Espronceda, de Sa-
badell (núm. tram. 290-00162/10), us informo del se-
güent:

En el decurs del primer semestre de 2013 l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Ajuntament de 
Sabadell han mantingut diverses reunions per tal de 
conveniar les obres a executar.

El 7 d’agost d’enguany es va sotmetre a l’aprovació de 
l’Ajuntament de Sabadell el Projecte anomenat «Fina-
lització de les obres 1 i 2 Fases de rehabilitació de la 
urbanització» així com el Projecte anomenat «Rehabi-
litació urbanització 3 fase».

A dia d’avui s’està a l’espera de la corresponent llicen-
cia d’obres. Ambdues obres es van licitar per part de 
l’AHC el 17 de juliol de 2013, si bé el procés d’adjudi-
cació encara no ha finalitzat.

El proppassat 29 octubre, l’Ajuntament de Sabadell va 
remetre a l’AHC la proposta de conveni per a la cessió 
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dels espais lliures, l’execució de les obres i la recepció 
de les esmentades obres de rehabilitació de la urbanit-
zació, posteriorment, el passat 14 de novembre, l’AHC 
va enviar la seva proposta a l’Ajuntament i a dia d’avui 
s’està resolent discrepàncies tècniques que esperem no 
impedeixin la signatura del conveni.

Un cop estigui signat el conveni es podran iniciar les 
obres dels dos projectes que permetran finalitzar la re-
habilitació.

Pel que fa al manteniment dels espais públics del bar-
ri, mentre no es faci la cessió a l’Ajuntament, l’AHC 
l’està assumint, tal i com es va acordar amb l’Ajunta-
ment i els veïns del barri.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
200/X, sobre l’impuls de l’Autoritat Territorial 
de Mobilitat de les Terres de l’Ebre i sobre 
els sistemes tarifaris dels serveis de trans-
port públic
Tram. 290-00164/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 47510 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00164/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 200/X, 
sobre l’impuls de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de 
les Terres de l’Ebre i sobre els sistemes tarifaris dels 
serveis de transport públic.

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 200/X, sobre l’im-
puls de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les Ter-
res de l’Ebre i sobre els sistemes tarifaris dels serveis 
de transport públic (núm. tram. 290-00164/10), us in-
formo del següent:

Aquest Departament està duent a terme un estudi per a 
la millora dels serveis de transport públic a les Terres 
de l’Ebre, amb la participació de les administracions 
locals del territori.

Entre les mesures previstes en aquest estudi, que s’im-
plantaran durant l’any 2014, es preveu la millora del 
sistema tarifari de les comunicacions internes de les 
Terres de l’Ebre, que comporta actualment el 88 % de 
la mobilitat existent a la comarca.

Així, es preveu la creació d’un nou titol de transport 
T10/120 multipersonal, que permeti la realització de 
10 viatges en un termini de 120 dies a un preu bonifi-
cat al voltant del 50% del preu actual del bitllet senzill.

La implantació d’aquest títol per a les comunicacions 
internes dins de les Terres de l’Ebre suposa un primer 
pas cap a la integració dels serveis de transport de la 
comarca que es pretén afrontar en el marc del desen-
volupament del sistema tarifari integrat al conjunt del 
territori de Catalunya en el moment que les disponibi-
litats pressupostàries ho permetin.

Pel que fa a la creació de l’Autoritat Territorial de la 
Mobilitat, la seva constitució ha de restar diferida tam-
bé al moment que sigui assumible des del punt de vista 
pressupostari.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
202/X, sobre les mesures de racionalització 
dels horaris laborals per a la conciliació de 
la vida personal, laboral i familiar
Tram. 290-00166/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47419 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones

Núm. resolució: 290-00166/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 202/X, 
sobre les mesures de racionalització dels horaris labo-
rals per a la conciliació de la vida personal, laboral i 
familiar.

Comissió Competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones

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 202/X, sobre les 
mesures de racionalització dels horaris laborals per a 
la conciliació de la vida personal, laboral i familiar 
(núm. tram. 290-00166/10), us informo del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a continuar impulsant, 
en el marc de l’espai català de relacions laborals i per 
mitjà del diàleg social i la concertació amb els agents 
socials, la introducció de mesures de racionalització 
dels horaris laborals i de conciliació de la vida per-
sonal, laboral i familiar en l’àmbit socioeconòmic, en 
els convenis col·lectius d’àmbit general i d’àmbit més 
reduït.
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El passat 27 de maig de 2013 la Comissió d’Igualtat i 
del Temps de Treball del Consell de Relacions Labo-
rals de Catalunya (CRL) va aprovar el seu pla de tre-
ball per aquest 2013.Entre els seus objectius, destaca 
la promoció per a l’assoliment de consensos en matè-
ria d’usos del temps i racionalització d’horaris.

Per aconseguir aquest objectiu, el Departament d’Em-
presa i Ocupació ha posat en marxa la creació d’un 
grup tècnic, integrat per les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives de Catalunya que, 
entre d’altres accions, està analitzant una mostra de 
convenis col·lectius sectorials de Catalunya per a avan-
çar en el coneixement de la regulació convencional 
d’aquestes matèries.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a encarregar al Con-
sell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per 
mitjà del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 
un informe sobre les mesures que s’han d’adoptar en 
els àmbits del treball, de l’economia i de la societat, 
per a una racionalització dels horaris que contribueixi 
a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
de les persones, i especialment a afavorir la igualtat 
entre dones i homes.

Respecte de la promoció d’espais de trobada i refle-
xió en l’àmbit de les relacions laborals, en breu es 
subscriurà un conveni de col·laboració amb el Con-
sell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC) i el CRL que permetrà establir un marc de 
col·laboració permanent i estable entre ambdós orga-
nismes per tal d’intercanviar informació, organitzar 
conjuntament actes, jornades, seminaris o altres acti-
vitats d’interès comú i estudiar la realització de pro-
jectes i estudis d’investigació sobre matèries de la se-
va competència. En aquest sentit, es preveu que per a 
l’any 2014 es pugui valorar la possibilitat d’elaborar 
un informe sobre les mesures que s’han d’adoptar en 
els àmbits del treball, de l’economia i de la societat 
per a una racionalització dels horaris que contribu-
eixi a la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral de les persones, i especialment a afavorir la 
igualtat entre dones i homes.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a complir el seu com-
promís de crear la qualificació d’«empresa familiar-
ment i socialment responsable» per a les empreses que 
acreditin l’aplicació de mesures, accions i pràctiques 
que contribueixin a la conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar i a la racionalització dels horaris la-
borals.

A Catalunya, són moltes les empreses que estan im-
plantant polítiques de responsabilitat social en la se-
va gestió. Fruit d’aquesta implicació es porten a terme 
millores voluntàries en els àmbits econòmic, social i 
ambiental. En l’àmbit social, els aspectes que s’estan 
treballant són principalment destinats al foment de la 
igualtat d’oportunitats, la inclusió social, la conciliació 
de la vida personal i laboral, entre d’altres.

Des del Govern, en el marc del CRL i en col·laboració 
amb les entitats socials i patronals més representati-
ves del país, s’ha creat una base de dades d’empreses 
social ment responsables per tal de reconèixer i fer vi-
sible aquest compromís a través del Portal Rscat.

Així mateix, la Direcció General de Relacions Labo-
rals i Qualitat en el Treball, mitjançant l’Àrea de Qua-
litat en el Treball, col·labora amb la Secretaria de Fa-
mília del Departament de Benestar Social i Família en 
la creació d’una certificació d’empresa familiarment 
responsable.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
212/X, de disconformitat amb l’aplicació de 
la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memò-
ria històrica
Tram. 290-00176/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47553 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00176/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 212/X, 
de disconformitat amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica.

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 212/X, de disconfor-
mitat amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, rela-
tiva a la memòria històrica (núm. tram. 290-00176/10), 
us informo del següent:

L’article 2.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
estableix el següent: «Com a expressió del dret de tots 
els ciutadans a la reparació moral i a la recuperació de 
la memòria personal i familiar, es reconeix i es decla-
ra el caràcter radicalment injust de totes les condem-
nes, sancions i qualssevol formes de violència perso-
nal produïdes per raons polítiques, ideològiques o de 
creença religiosa durant la Guerra Civil, així com les 
sofertes per les mateixes causes durant la Dictadura», 
i, mitjançant l’article 3 de la mateixa llei, «1. Es de-
clara la il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualssevol 
altres òrgans penals o administratius que, durant la 
Guerra Civil, s’haguessin constituït per imposar, per 
motius polítics, ideològics o de creença religiosa, con-
demnes o sancions de caràcter personal, així com la 
de les seves resolucions, 2. Perquè són contraris a dret 
i vulneren les exigències mes elementals del dret a un 
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judici just, es declara en tot cas la il·legitimitat del Tri-
bunal de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, 
el Tribunal d’Ordre Públic, així com els Tribunals de 
Responsabilitats Polítiques i Consells de Guerra cons-
tituïts per motius polítics, ideològics o de creença reli-
giosa d’acord amb el que disposa l’article 2 d’aquesta 
Llei. 3. Igualment, es declaren il·legítimes, per vicis de 
forma i fons, les condemnes i sancions dictades per 
motius polítics, ideològics o de creença per qualsse-
vol tribunals o òrgans penals o administratius durant 
la Dictadura contra els qui van defensar la legalitat 
institucional anterior, van pretendre el restabliment 
d’un regim democràtic a Espanya o van intentar viu-
re d’acord amb opcions emparades per drets i lliber-
tats que avui reconeix la Constitució,» D’altra banda, 
d’acord amb l’article 4.1. «Es reconeix el dret a obtenir 
una declaració de reparació i reconeixement personal 
als qui durant la Guerra Civil i la Dictadura van patir 
els efectes de les resolucions a que es refereixen els 
articles anteriors, Aquest dret es plenament compati-
ble amb els altres drets i mesures reparadores reco-
neguts en normes anteriors, així com amb l’exercici de 
les accions que corresponguin davant els tribunals  
de justícia,»

2. La disposició addicional segona de la Llei 52/2007, 
de 26 de desembre, determina que «les previsions que 
conte aquesta llei són compatibles amb l’exercici de 
les accions i l’accés als procediments judicials ordina-
ris i extraordinaris que estableixen les lleis o els trac-
tats i convenis internacionals subscrits per Espanya», i 
la disposició derogatòria estableix que «en congruèn-
cia amb el que estableix el punt 3 de la disposició de-
rogatòria de la Constitució, es declaren expressament 
derogats el Ban de Guerra de 28 de juliol de 1936, de 
la Junta de Defensa Nacional, aprovat pel Decret nú-
mero 79, el Ban de 31 d’agost de 1936 i, especialment, 
el Decret del general Franco, número 55, d’1 de no-
vembre de 1936; les lleis de seguretat de l’Estat, de 12 
de juliol de 1940 i 29 de març de 1941, de reforma del 
Codi penal deis delictes contra la seguretat de l’Estat; 
la Llei de 2 de març de 1943 de modificació del delic-
te de Rebel·lió Militar; el Decret llei de 18 d’abril de 
1947, sobre rebel·lió militar i bandidatge i terrorisme, 
i les lleis 42/1971 i 44/1971 de reforma del Codi de 
justícia militar; les lleis de 9 de febrer de 1939 i de 19 
de febrer de 1942 sobre responsabilitats polítiques i la 
Llei d’1 de març de 1940 sobre repressió de la maço-
neria i el comunisme, la Llei de 30 de juliol de 1959, 
d’ordre públic, i la Llei 15/1963, creadora del Tribunal 
d’Ordre Públic».

3. El fiscal general de l’Estat, en l’esmentat decret de 5 
d’abril de 2010, considera improcedent iniciar un pro-
cés de revisió tècnica i jurídica de les resolucions con-
tra Companys, en estimar, d’acord amb els preceptes 
citats i amb altres consideracions de dret comparat, 
que aquelles sentencies manquen ope legis de vigèn-
cia jurídica, i que, per tant, no existeix en realitat cap 

sentencia ferma que es pugui sotmetre a la revisió del 
Tribunal Suprem.

4. L’aplicació de la figura jurídica del recurs de revisió 
per als casos que ens ocupen es efectivament contro-
vertida, ates el caràcter restringit deis supòsits previs-
tos en els articles 954 de la Llei d’Enjudiciament Cri-
minal i 328 de la Llei Orgànica 2/1989, de 13 d’abril, 
processal militar, Tanmateix, la tesi defensada pel fis-
cal en el decret esmentat es basa fonamentalment en 
una interpretació possible de la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, i per tant és dubtós que, per se, suposi una 
resolució concloent de la problemàtica plantejada, Tant 
és així que algunes forces polítiques segueixen recla-
mant l’explícita declaració de nul·litat de ple dret de les 
sentències dictades pels òrgans franquistes, com a re-
quisit imprescindible per a assolir-ne l’expulsió defini-
tiva de l’ordenament jurídic, en considerar insufi cient 
la mera afirmació de llur caràcter il·legítim i injust. En 
aquest sentit, arran de la interlocutòria del Tribunal 
Suprem de 21 de febrer de 2011, que rebutja la revi-
sió i l’anul·lació de la sentència que condemna a mort 
el poeta Miguel Hernandez l’any 1940, el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Ini-
ciativa per Catalunya Verds, el 6 de juny de 2011, va 
presentar en el Congrés una proposició de modificació 
de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, que incorpora-
va, entre d’altres propostes, modificar l’article 3.3 del 
text legal esmentat en els termes següents:

«Es declaren nul·les de ple dret, per la il·legitimitat 
dels tribunals, per vicis de forma i de fons i per la il-
legitimitat de les normes aplicades, les sentències i re-
solucions judicials o administratives dictades per mo-
tius polítics, ideològics o de creença per qualssevol 
tribunals o òrgans penals o administratius durant la 
dictadura contra els que defensaren la legalitat insti-
tucional anterior, pretengueren el restabliment d’un re-
gim democràtic a Espanya o intentaren viure conforme 
a opcions emparades por drets i llibertats avui recone-
guts per la Constitució.»

Les Resolucions 212/X i 237/X del Parlament de Ca-
talunya plantegen una solució similar, consistent en la 
reforma de l’articulat de la Llei 52/2007, de 26 de de-
sembre, per tal que es declari de forma expressa la nul-
litat de ple dret general dels processos esmentats. Via 
que no és incompatible –sinó complementaria– amb el 
procés judicial que es desenvolupa a l’Argentina.

Els processos substanciats contra el president Lluís 
Companys i Jover, Peiró i molts altres milers de per-
sones durant el franquisme, exemplifiquen l’abast de la 
repressió i les violacions deis drets humans perpetra-
des pels sollevats contra el règim institucional demo-
cràtic de la II República durant el període de la Guer-
ra Civil i les dècades subsegüents, i constitueixen una 
matèria de gran carrega simbòlica i importància polí-
tica. El tractament definitiu d’aquesta qüestió segueix 
essent un tema pendent.
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És per aquests motiu, que m’he adreçat al ministre de 
Justícia per fer-lo coneixedor de les Resolucions adop-
tades pel Parlament de Catalunya i manifestant-li a 
nostra disposició a col·laborar per tal de donar compli-
ment al mandat del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
237/X, sobre la declaració de nul·litat de ple 
dret del judici al president Lluís Companys i 
dels altres procediments que van comportar 
la condemna a mort de milers de ciutadans
Tram. 290-00200/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47552 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00200/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 237/X, 
sobre la declaració de nul·litat de ple dret del judici al 
president Lluís Companys i dels altres procediments 
que van comportar la condemna a mort de milers de 
ciutadans.

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 237/X, sobre la de-
claració de nul·litat de ple dret del judici al president 
Lluís Companys i dels altres procediments que van 
comportar la condemna a mort de milers de ciutadans 
(núm. tram. 290-00200/10), us informo del següent:

L’article 2.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 
estableix el següent: «Com a expressió del dret de tots 
els ciutadans a la reparació moral i a la recuperació de 
la memòria personal i familiar, es reconeix i es decla-
ra el caràcter radicalment injust de totes les condem-
nes, sancions i qualssevol formes de violència perso-
nal produïdes per raons polítiques, ideològiques o de 
creença religiosa durant la Guerra Civil, així com les 
sofertes per les mateixes causes durant la Dictadura», 
i, mitjançant l’article 3 de la mateixa llei, «1. Es de-
clara la il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualssevol 
altres òrgans penals o administratius que, durant la 
Guerra Civil, s’haguessin constituït per imposar, per 
motius polítics, ideològics o de creença religiosa, con-
demnes o sancions de caràcter personal, així com la 
de les seves resolucions, 2. Perquè són contraris a dret 
i vulneren les exigències mes elementals del dret a un 
judici just, es declara en tot cas la il·legitimitat del Tri-
bunal de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, 

el Tribunal d’Ordre Públic, així com els Tribunals de 
Responsabilitats Polítiques i Consells de Guerra cons-
tituïts per motius polítics, ideològics o de creença reli-
giosa d’acord amb el que disposa l’article 2 d’aquesta 
Llei. 3. Igualment, es declaren il·legítimes, per vicis de 
forma i fons, les condemnes i sancions dictades per 
motius polítics, ideològics o de creença per qualsse-
vol tribunals o òrgans penals o administratius durant 
la Dictadura contra els qui van defensar la legalitat 
institucional anterior, van pretendre el restabliment 
d’un regim democràtic a Espanya o van intentar viu-
re d’acord amb opcions emparades per drets i lliber-
tats que avui reconeix la Constitució,» D’altra banda, 
d’acord amb l’article 4.1. «Es reconeix el dret a obtenir 
una declaració de reparació i reconeixement personal 
als qui durant la Guerra Civil i la Dictadura van patir 
els efectes de les resolucions a que es refereixen els 
articles anteriors, Aquest dret es plenament compati-
ble amb els altres drets i mesures reparadores recone-
guts en normes anteriors, així com amb l’exercici de 
les accions que corresponguin davant els tribunals de 
justícia,»

2. La disposició addicional segona de la Llei 52/2007, 
de 26 de desembre, determina que «les previsions que 
conte aquesta llei són compatibles amb l’exercici de 
les accions i l’accés als procediments judicials ordina-
ris i extraordinaris que estableixen les lleis o els trac-
tats i convenis internacionals subscrits per Espanya», i 
la disposició derogatòria estableix que «en congruèn-
cia amb el que estableix el punt 3 de la disposició de-
rogatòria de la Constitució, es declaren expressament 
derogats el Ban de Guerra de 28 de juliol de 1936, de 
la Junta de Defensa Nacional, aprovat pel Decret nú-
mero 79, el Ban de 31 d’agost de 1936 i, especialment, 
el Decret del general Franco, número 55, d’1 de no-
vembre de 1936; les lleis de seguretat de l’Estat, de 12 
de juliol de 1940 i 29 de març de 1941, de reforma del 
Codi penal deis delictes contra la seguretat de l’Estat; 
la Llei de 2 de març de 1943 de modificació del delic-
te de Rebel·lió Militar; el Decret llei de 18 d’abril de 
1947, sobre rebel·lió militar i bandidatge i terrorisme, 
i les lleis 42/1971 i 44/1971 de reforma del Codi de 
justícia militar; les lleis de 9 de febrer de 1939 i de 19 
de febrer de 1942 sobre responsabilitats polítiques i la 
Llei d’1 de març de 1940 sobre repressió de la maço-
neria i el comunisme, la Llei de 30 de juliol de 1959, 
d’ordre públic, i la Llei 15/1963, creadora del Tribu-
nal d’Ordre Públic».

3. El fiscal general de l’Estat, en l’esmentat decret de 5 
d’abril de 2010, considera improcedent iniciar un pro-
cés de revisió tècnica i jurídica de les resolucions con-
tra Companys, en estimar, d’acord amb els preceptes 
citats i amb altres consideracions de dret comparat, 
que aquelles sentencies manquen ope legis de vigèn-
cia jurídica, i que, per tant, no existeix en realitat cap 
sentencia ferma que es pugui sotmetre a la revisió del 
Tribunal Suprem.
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4. L’aplicació de la figura jurídica del recurs de revisió 
per als casos que ens ocupen es efectivament contro-
vertida, ates el caràcter restringit deis supòsits previs-
tos en els articles 954 de la Llei d’Enjudiciament Cri-
minal i 328 de la Llei Orgànica 2/1989, de 13 d’abril, 
processal militar, Tanmateix, la tesi defensada pel fis-
cal en el decret esmentat es basa fonamentalment en 
una interpretació possible de la Llei 52/2007, de 26 
de desembre, i per tant és dubtós que, per se, suposi 
una resolució concloent de la problemàtica plantejada, 
Tant és així que algunes forces polítiques segueixen 
reclamant l’explícita declaració de nul·litat de ple dret 
de les sentències dictades pels òrgans franquistes, com 
a requisit imprescindible per a assolir-ne l’expulsió de-
finitiva de l’ordenament jurídic, en considerar insufici-
ent la mera afirmació de llur caràcter il·legítim i injust. 
En aquest sentit, arran de la interlocutòria del Tribunal 
Suprem de 21 de febrer de 2011, que rebutja la revi-
sió i l’anul·lació de la sentència que condemna a mort 
el poeta Miguel Hernandez l’any 1940, el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Ini-
ciativa per Catalunya Verds, el 6 de juny de 2011, va 
presentar en el Congrés una proposició de modificació 
de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, que incorpora-
va, entre d’altres propostes, modificar l’article 3.3 del 
text legal esmentat en els termes següents:

«Es declaren nul·les de ple dret, per la il·legitimitat 
dels tribunals, per vicis de forma i de fons i per la il-
legitimitat de les normes aplicades, les sentències i 
resolucions judicials o administratives dictades per 
motius polítics, ideològics o de creença per qualsse-
vol tribunals o òrgans penals o administratius durant 
la dictadura contra els que defensaren la legalitat ins-
titucional anterior, pretengueren el restabliment d’un 
regim democràtic a Espanya o intentaren viure con-
forme a opcions emparades por drets i llibertats avui 
reconeguts per la Constitució.»

Les Resolucions 212/X i 237/X del Parlament de Ca-
talunya plantegen una solució similar, consistent en la 
reforma de l’articulat de la Llei 52/2007, de 26 de de-
sembre, per tal que es declari de forma expressa la nul-
litat de ple dret general dels processos esmentats. Via 
que no és incompatible –sinó complementaria– amb el 
procés judicial que es desenvolupa a l’Argentina.

Els processos substanciats contra el president Lluís 
Companys i Jover, Peiró i molts altres milers de per-
sones durant el franquisme, exemplifiquen l’abast de la 
repressió i les violacions deis drets humans perpetra-
des pels sollevats contra el règim institucional demo-
cràtic de la II República durant el període de la Guer-
ra Civil i les dècades subsegüents, i constitueixen una 
matèria de gran carrega simbòlica i importància polí-
tica. El tractament definitiu d’aquesta qüestió segueix 
essent un tema pendent.

És per aquests motiu, que m’he adreçat al ministre de 
Justícia per fer-lo coneixedor de les Resolucions adop-
tades pel Parlament de Catalunya i manifestant-li a 

nostra disposició a col·laborar per tal de donar compli-
ment al mandat del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 14/X, 
sobre la situació del món local i la seva ca-
pacitat de prestació de serveis
Tram. 390-00014/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 47554 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00014/10

Sobre: Control compliment de la Moció 14/X, sobre la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació 
de serveis

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 14/X, sobre la situació del món 
local i la seva capacitat de prestació de serveis (núm. 
de tram. 390-00014/10), us informo del següent:

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya va fer un pas en-
davant en la definició de les competències d’àmbit lo-
cal en afirmar que correspon a la Generalitat la com-
petència exclusiva en matèria de règim local. En virtut 
d’aquesta competència exclusiva el Govern ha elabo-
rat el Projecte de llei de Governs Locals de Catalu-
nya. Aquest projecte de llei, que actualment es tramita 
al Parlament, preveu la construcció d’un model d’or-
ganització territorial local, en desenvolupament de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) que, sen-
se perdre de vista les exigències en matèria de soste-
nibilitat econòmica, va molt més enllà amb l’objectiu 
de dissenyar un model institucional propi, que abasti 
tots els governs locals catalans. Aquest model garan-
teix el principi de subsidiarietat per tal que els muni-
cipis continuïn essent els prestadors dels serveis pú-
blics sense qüestionar el marc de competències local 
i racionalitza la prestació dels serveis municipals que 
deriven d’aquestes competències mitjançant formes de 
prestació comuna que garanteixin la qualitat i la sos-
tenibilitat prioritzant la qualitat dels serveis públics 
locals a l’hora de fixar uns estàndards. Aquesta nova 
llei ha iniciat el seu tràmit parlamentari en un context 
econòmic i social marcat per la necessitat de simpli-
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ficar les estructures administratives, eliminar duplici-
tats d’actuació i garantir l’estabilitat pressupostària i la 
sostenibilitat financera (principis que han estat elevats 
a rang constitucional i es troben directament vinculats 
a la política de la Unió Europea, de manera que afec-
ten a tot el conjunt de les administracions). El Projecte 
de Llei de Governs Locals harmonitza aquests princi-
pis amb el d’autonomia local, garantint que les funci-
ons de les diferents entitats locals es desenvoluparan 
amb ple respecte a aquests principis mentre es garan-
teix que les activitats i serveis públics es presten als 
ciutadans amb qualitat a tot el territori de Catalunya.

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals ja està treballant en l’elaboració de la Llei de fi-
nances locals que té com a objectiu desenvolupar les 
bases establertes per l’Estatut i altres aspectes en ma-
tèria pressupostària i de control. Cal recordar que l’Es-
tatut va introduir diferents referències a les hisendes 
locals, en els articles 217 a 221, però que la sentència 
del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, va 
declarar inconstitucional la intervenció legislativa tri-
butària local de la Generalitat emparant-se en el fet 
que només el legislador estatal por crear tributs locals 
i regular-los. No obstant això, i d’acord amb l’article 
160.2 de l’EAC, la futura llei incidirà sobre els pressu-
postos, la comptabilitat i el control intern dels governs 
locals, àmbits on pràcticament hi ha un nul desenvo-
lupament normatiu. D’altra banda regularà els princi-
pis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i res-
ponsabilitat fiscal.

Pel que fa al deute amb les administracions locals, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha vist abocat 
a adherir-se als mecanismes extraordinaris de suport 
a la liquiditat de les Comunitats autònomes, establerts 
per l’Estat amb la finalitat d’atendre els venciments 
del deute i obtenir els recursos necessaris per finançar 
l’endeutament permès per la normativa d’estabilitat 
pressupostària, així com el pagament de les obligaci-
ons pendents amb els proveïdors. Els esmentats me-
canismes determinen expressament les finalitats a què 
ha de ser aplicada la liquiditat atorgada, per sobre de 
les quals no poden prevaldre les d’altre tipus.

En matèria de promoció turística, i d’acord amb el 
Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament del Fons per al foment del turisme, es va 
constituir en data 6 de juny el Comitè bilateral per al 
Foment del turisme i el dia 10 de juny es va constituir 
la Comissió del Fons per al Foment del turisme. Una 
de les decisions preses pel Comitè bilateral ha estat la 
distribució dels imports liquidats de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics generats en el perío-
de novembre-desembre del 2012 i en el període gener-
març del 2013.

Els imports aprovats corresponents als ajuntaments 
s’han transferit en data de 30 de juliol de 2013.

El Govern de la Generalitat ha manifestat reiterada-
ment la necessitat que el Govern Central sigui lleial 
amb els compromisos presos en anys anteriors i així 
ho traslladat. De cara a l’exercici 2014, el Govern tre-
balla per millorar la via dels ingressos. Una d’aquestes 
vies és reclamar el pagament dels deutes per part de 
l’Estat amb Catalunya i concretament els 759 M€ del 
2011 corresponents a la DA3 del 2008. Una altra via 
serà reivindicar uns ingressos per al model de finança-
ment que no disminueixin d’un any a altre de manera 
incomprensible i també que Catalunya rebi ingressos 
addicionals en el context del nou model de finança-
ment.

Barcelona, 13 de novembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 15/X, 
sobre les participacions preferents
Tram. 390-00015/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 47420 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. moció: 390-00015/10

Sobre: Control compliment de la Moció 15/X, sobre 
les participacions preferents

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 15/X, sobre les participacions 
preferents (núm. de tram. 390-00015/10), us informo 
del següent:

El Departament d’Economia i Coneixement va donar 
trasllat del contingut de la Moció 15/X tant al Minis-
teri de la Presidència com al Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, per tal que realitzessin les actuacions a 
les quals s’instava a la moció de referència.

En aquest sentit, malgrat el Govern de la Generalitat 
de Catalunya no és qui pot garantir que les persones 
minoristes no tinguin cap pèrdua en el nominal dels 
seus estalvis, atès que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya no ha establert les condicions del bescanvi, 
ja que és el FROB qui determina aquests criteris, i el 
FROB és competència de l’Estat. Quan es tracta d’una 
vulneració dels drets de les persones consumidores i 
usuàries, un trencament de la relació de consum, com 
era i és, la manca d’informació, la informació enga-
nyosa, el no facilitar la documentació preceptiva per 
contractar, les clàusules abusives o fer les operacions 
sense el consentiment explícit del client, les competèn-
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cies són dels organismes de consum i en aquest cas de 
l’Agencia Catalana de Consum (ACC).

Així doncs, l’ACC, durant l’any 2011, va programar 
una campanya de control dels serveis financers, pre-
veient ja en aquell moment, la possible manca de su-
pervisió i control d’aquests serveis per part de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores i del Banc 
d’Espanya. A primers del 2012, s’analitza la documen-
tació facilitada per les entitats financeres i es van obrir 
diligències prèvies a totes les entitats financeres que 
tenien presència a Catalunya i es van cursar els reque-
riments pertinents, demanant la informació.

El mes de desembre del 2011 es registra a l’ACC, la 
primera i única fins aquell moment reclamació per 
participacions preferents.

Des de l’any 2012, l’ACC ha portat a terme diferents 
accions en referència a les participacions preferents:

– una campanya de control programat de les entitats 
financeres que han comercialitzat instruments finan-
cers híbrids a minoristes en l’àmbit territorial de Ca-
talunya.

– Ha tramitat les denúncies administratives dels cli-
ents de les entitats financeres que posen de manifest 
fets que poden ser constitutius d’infraccions adminis-
tratives.

– Durant la fase d’assessorament a les persones afec-
tades es van reforçar els mitjans tècnics, realitzant una 
ampliació d’aplicatius informàtics i destinant més re-
cursos humans, amb més personal administratiu i tèc-
nic, així com incrementant el nombre d’àrbitres. A 
partir del mes de maig de 2013, i abans de la finalitza-
ció de termini de presentació de sol·licituds d’arbitrat-
ge de Bankia, es dur a terme una acció extraordinària 
d’assessorament als afectats per part de l’ACC, l’Ajun-
tament de Mataró, Diputació de Barcelona, OMIC, 
etc.

– Va donar publicitat sobre el procés d’arbitratge que 
tenia com a data límit el 30 de juny:

• Amb intervencions a diversos mitjans de comuni-
cació (TV3, Catalunya Ràdio, Rac1, Canal Taronja, 
RNE a Catalunya, Ràdio Estel, COPE Catalunya...)

• Es van dur a terme reunions amb tots els Serveis Pú-
blics de Consum (OMICs i OCICs) per tal de coordi-
nar la informació a donar als afectats. En aquest sentit 
es van organitzar i es continuen organitzant xerrades i 
actes informatius dirigits als consumidors per tal que 
tinguin informació de primera mà de com procedir.

• Es va penjar al Web de l’Agència Catalana del Con-
sum un opuscle informatiu explicant el procediment a 
seguir. Aquest opuscle també es va fer arribar imprès 
a tots els ajuntaments de les localitats on hi havia afec-
tats per participacions preferents de Bankia.

– S’ha realitzat periòdicament el seguiment de tot el 
procés d’arbitratge de participacions preferents i ha col-
laborat amb plataformes d’afectats i amb associacions 
de consumidors, en el marc del Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya.

Si bé tota la gestió dels arbitratges de Bankia s’ha cen-
tralitzat a l’INC, el Govern de la Generalitat continu-
arà oferint la via de mediació i arbitratge a d’altres en-
titats i afectats a través de l’ACC per oferir solucions a 
la vulneració dels drets de les persones consumidores 
i usuàries.

Finalment, informar que el director de l’ACC és mem-
bre de la Comisión de seguimiento de instrumentos 
híbridos de capital y deuda subordinada, organitzada 
per la CNMV i per tant és el representant de la Gene-
ralitat en la comissió de seguiment creada pel Reial 
Decret llei 6/2013.

Barcelona, 18 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 33/X, 
sobre la modificació de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 390-00033/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 47660 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 26.11.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost

Núm. Moció: 390-00033/10

Sobre: Control compliment de la Moció 33/X, sobre 
la modificació de l’impost de successions i donacions

Comissió Competent: Economia, Finances i Pressu-
post

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 33/X, sobre la modificació de 
l’impost de successions i donacions (núm. de tram. 
390-00033/10), us informo del següent:

En relació amb el punt a) de la Moció, les actuacions 
del Govern per aconseguir ampliar l’objectiu de dèficit 
de les comunitats autònomes per a l’any 2013 han estat 
constants i reiterades en el temps.

El Consell de Ministres de 12 de juliol de 2013 va 
aprovar l’objectiu de dèficit per al conjunt d’adminis-
tracions públiques. A les comunitats autònomes es va 
assignar l’1,3%. En la sessió del Consell de Política 
Fiscal i Financera de les comunitats autònomes del 31 
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de juliol de 2013, el Ministeri d’Hisenda va assignar a 
cada comunitat el seu objectiu de dèficit. A Catalunya 
es va assignar l’1,58%.

Atès que la distribució de l’objectiu de dèficit no com-
pleix el que determina la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, el 6 d’agost de 
2013 el conseller d’Economia i Coneixement va pre-
sentar un requeriment al Ministre d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques en contra d’aquesta distribució, 
així com la corresponent al període 2014-2016. Davant 
la resposta donada pel Govern de l’Estat, la Genera-
litat de Catalunya està ultimant els tràmits per tal de 
presentar un recurs contenciós administratiu.

En el quadre següent es mostren els actuals objectius 
de dèficit per nivells d’administració i per a Catalunya: 

Dèficits SEC 95
% s/PIB

Objectiu de dèficit

  2013 2014 2015 2016

Total adm. públiques -6,50 -5,80 -4,20 -2,80
Adm. central i SS -5,20 -4,80 -3,50 -2,60
Comunitats autònomes -1,30 -1,00 -0,70 -0,20
Catalunya -1,58 -1,00 -0,70 -0,20
Corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,00

El requeriment que es va presentar justificava argumen-
talment que, en compliment de la Llei orgànica d’estabi-
litat pressupostària i sostenibilitat financera, els objec-
tius de dèficit per a les comunitats autònomes haurien 
de ser els següents:

2013: –2,50%

2014: –2,24%

2015: –1,62%

2016: –1,09%

Pel que fa als punts b.1), b.4) i b.6), tant la reforma le-
gislativa de l’impost sobre successions i donacions, la 
proposta legislativa d’impostos ambientals i la modi-
ficació de la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat 
pressupostària estan contingudes al Projecte de llei de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sec-
tor públic, actualment en tràmit parlamentari.

El punt b.2), en què es demana la modificació de la llei 
de l’impost sobre transmissions patrimonials i acte ju-
rídics, es va aprovar a la Llei 1/2013, del 16 de juliol, 
del tipus impositiu aplicable a les transmissions patri-
monials oneroses de béns immobles.

Quant al punt b.5), sobre les actuacions necessàri-
es per fer efectiu el cobrament dels imports pendents 
d’altres exercicis per raó de l’impost de grans establi-
ments comercials, cal tenir present que la sentència 
del Tribunal Constitucional de data 5 de juny de 2012, 
que desestima el recurs d’inconstitucionalitat interpo-
sat pel president del Govern contra la Llei 16/2000, de 

29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments, 
no desencadena directament procediments de recapta-
ció. Els contribuents que van obtenir la suspensió dels 
seus procediments judicials a l’espera que es resolgu-
és el recurs d’inconstitucionalitat han pogut optar pos-
teriorment entre desistir dels seus recursos i ingressar 
voluntàriament o prosseguir els procediments iniciats 
tot mantenint la suspensió i invocant altres qüestions de 
legalitat diferents de les controvèrsies constitucionals.

L’àrea de recaptació de l’Agència Tributària de Cata-
lunya informa que, segons les darreres dades disponi-
bles, del principal contret i suspès per l’impost sobre 
grans establiments pel període 2001-2011 consten in-
gressats 36.199.579,37 euros (dades a 01.10.2013), tro-
bant-se la resta avalats i suspesos o bé en fase d’execu-
ció per haver-se aixecat la suspensió sense que consti 
l’ingrés voluntari. D’altra banda, s’estan exigint i in-
gressant els corresponents interessos de demora.

Finalment, quant al punt c) d’aquesta moció, el Decret 
llei 5/2012, del 12 de desembre està en vigor i la llei es 
troba actualment en tràmit parlamentari.

En data 26.02.2013 es va publicar al DOGC la Resolu-
ció ECO/329/2013, de 18 de febrer, per la qual s’aprova 
el model de subministrament d’informació previst a la 
disposició addicional segona del Decret llei 5/2012, de 
18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit.

D’acord amb l’apartat 3 de l’esmentada Resolució, «La 
vigència d’aquesta Resolució queda supeditada a la del 
Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, o de la norma 
amb rang de llei que el substitueixi i li doni cobertura.»

Així doncs, l’Auto del Tribunal Constitucional de da-
ta 21 de maig de 2013 aixeca la suspensió del Decret 
llei 5/2012 i de la Resolució ECO/329/2013. Conse-
güentment, i per tal d’exigir la presentació de l’es-
mentat model de subministrament d’informació, en 
data 14.06.2013 s’ha publicat al DOGC la Resolució 
ECO/1241/2013, de 5 de juny, per la qual es dóna a 
les entitats financeres afectades el termini màxim d’un 
mes a comptar des de la publicació per presentar el 
model de subministrament d’informació aprovat per la 
Resolució ECO/329/2013, de 18 de febrer, termini que 
finalitzava el dia 15 de juliol de 2013.

Barcelona, 22 de novembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 55/X, 
sobre les mesures contra la malnutrició in-
fantil
Tram. 390-00055/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 26.11.2013

Control del compliment de la Moció 56/X, 
sobre la pobresa energètica
Tram. 390-00056/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 26.11.2013

Control del compliment de la Moció 57/X, 
sobre el futur dels mitjans públics
Tram. 390-00057/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 26.11.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre el contracte signat 
amb Seprotec Multilingual Solutions per a 
fer les traduccions judicials durant el perío-
de 2009-2011
Tram. 354-00202/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carmen de Rivera i Pla, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 43293).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 27.11.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre els habi-
tatges socials de l’Institut Català del Sòl que 
gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya
Tram. 354-00209/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 46703).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 27.11.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els incidents que es van produir davant 
de la fàbrica de Panrico
Tram. 354-00210/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47304).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
21.11.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre les informacions que 
han aparegut en diversos mitjans de comu-
nicació amb relació a la sol·licitud d’informa-
ció a Método 3 sobre diversos càrrecs po-
lítics
Tram. 354-00213/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 47340).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 27.11.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les informacions que han aparegut en 
diversos mitjans de comunicació sobre el re-
partiment de mòbils amb dispositius «espia» 
entre alts càrrecs i personal de seguretat de 
la Generalitat
Tram. 354-00214/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 47341).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
21.11.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la presència de grups feixistes a Cata-
lunya
Tram. 354-00215/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47354).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
21.11.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la monitorització de ciuta-
dans, periodistes i moviments socials a les 
xarxes socials pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya i la instal·lació d’un 
programa espia en telèfons mòbils
Tram. 354-00216/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 47545).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
26.11.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la monitorització de ciutadans, periodis-
tes i moviments socials a les xarxes socials 
pel Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i la instal·lació d’un programa es-
pia en telèfons mòbils
Tram. 354-00217/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 47546).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
26.11.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Matilde Ara-
gó, magistrada, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00366/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença del president 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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. 352-00367/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença del president 
del Consell dels Col·legis de Procuradors 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00368/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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. 352-00369/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença del fiscal en 
cap de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00370/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Juristes 
Demòcrates amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00371/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Juristes en Defensa 
de la Llengua Pròpia amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00372/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Justícia per a Tothom 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00373/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors 
de l’Administració de justícia de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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. 352-00374/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors de 
l’Administració de justícia de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00375/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors de 
l’Administració de justícia de la Central Sin-
dical Independent i de Funcionaris amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00376/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Secretaris Judicials 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00377/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Jutges per a la Democràcia amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00378/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Progressista de Fiscals 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00379/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori de la Llengua Catala-
na amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00380/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Secretaris Judicials 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00381/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00382/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00385/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació l’Associació de Juristes en Defensa de 
la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00386/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell dels Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00387/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori Català de la Justícia 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00388/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’associació de Jutges per la Demo-
cràcia a Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00389/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Professional de la Ma-
gistratura amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00390/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Jutges i Magistrats 
Francisco de Vitoria amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00391/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Progressista de Fiscals 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00392/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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. 352-00393/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 43449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença de Miguel Án-
gel Gimeno Jubero, president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00397/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 43601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença de Lluís Jou i 
Mirabent, notari i ex-director general de Po-
lítica Lingüística, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00398/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 43601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’Agustí Car-
les, president de l’Associació de Juristes en 
Defensa de la Llengua Pròpia, amb relació a 
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. 352-00399/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 43601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’Ester Fran-
quesa i Bonet, directora general de Política 
Lingüística, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00400/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 43601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’Antoni Milian, 
catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00401/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 43601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença de Paquita 
Sanvicén Torné, directora del Centre de Nor-
malització Lingüística de Lleida, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00408/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’Isidor Gar-
cia Sánchez, ex-director general de Recur-
sos de l’Administració de Justícia, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00409/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença del president 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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. 352-00410/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença del president 
del Consell dels Col·legis de Procuradors 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00411/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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. 352-00412/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença del fiscal en 
cap de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00413/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Juristes 
Demòcrates amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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. 352-00414/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Juristes en Defensa 
de la Llengua Pròpia amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00415/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Justícia per a Tothom 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00416/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors 
de l’Administració de justícia de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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. 352-00417/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors de 
l’Administració de justícia de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00418/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors de 
l’Administració de justícia de la Central Sin-
dical Independent i de Funcionaris amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00419/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Secretaris Judicials 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00420/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Jutges per a la Democràcia amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00421/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Progressista de Fiscals 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00422/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori de la Llengua Catala-
na amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00423/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Secretaris Judicials 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00424/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00425/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 43647).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.
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Proposta de compareixença de Sonia Gu-
tiérrez Muñoz, magistrada titular del Jutjat 
Penal número 16 de Barcelona, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00426/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 43656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Proposta de compareixença de Pablo Nu-
evo López, doctor en dret i professor de la 
Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la 
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. 352-00427/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 43657).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Centre Euro Àfrica davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè presenti el projecte de 
l’entitat i el pla de treball per al 2014
Tram. 356-00503/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Ba-
rot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parla-
mentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
46247).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Execu-
tius, Directius i Empresaris davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè presenti el 
projecte «Fem país»
Tram. 356-00508/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, 
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Inés Arrimadas García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt (reg. 46386).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 21.11.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Sírio-Catalana per 
la Llibertat i la Democràcia davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè informi sobre l’actuació de l’en-
titat davant la situació de Síria
Tram. 356-00514/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Mireia Canals i Botines, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
46765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolu-
pament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre l’actuació de l’entitat davant la situa-
ció de Síria
Tram. 356-00515/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Mireia Canals i Botines, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
46765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè de Catalunya d’UNICEF 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre 
l’actuació d’aquest organisme davant la si-
tuació de Síria
Tram. 356-00516/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Mireia Canals i Botines, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
46765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació per la Pau davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre l’actuació 
de l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00517/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Mireia Canals i Botines, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
46765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre l’actuació de 
l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00518/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Mireia Canals i Botines, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
46765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català Internacional 
per la Pau davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè infor-
mi sobre l’actuació d’aquest organisme da-
vant la situació de Síria
Tram. 356-00519/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Mireia Canals i Botines, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Juan Milián Querol, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vilà 
Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
46765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 26.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans perquè expliqui les actu-
acions en matèria de justícia juvenil i execu-
ció penal a la comunitat
Tram. 356-00520/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 47022).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 27.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Autònom de Policia - 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió d’Interior perquè analitzi l’impacte de 
les retallades en el Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 356-00521/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 47306).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
21.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte 
de les retallades en el Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 356-00522/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 47306).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
21.11.2013.



2 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 204

4.53.10. INFORMACIó 84

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Policies de Cata-
lunya davant la Comissió d’Interior perquè 
analitzi l’impacte de les retallades en el Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00523/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 47306).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
21.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·lectiu Autònom de Treballa-
dors - Mossos d’Esquadra davant la Comis-
sió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les 
retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00524/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 47306).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
21.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre la monitorització de ciuta-
dans, periodistes i moviments socials a les 
xarxes socials pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya i la instal·lació d’un 
programa espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00530/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
47547).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
26.11.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Tram. 355-00088/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Cultura (reg. 47549).
Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.11.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de José María Fernández 
Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 
3 de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 353-00143/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 27.11.2013, 
DSPC-C 271.
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Compareixença de Guillem Soler, jutge del 
Jutjat de Primera Instància número 1 de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 353-00144/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 27.11.2013, 
DSPC-C 271.

Compareixença de d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00146/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 27.11.2013, 
DSPC-C 271.

Compareixença de Jesús Sánchez, advocat 
i diputat de la Comissió Normativa del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 353-00147/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 27.11.2013, 
DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació del 
Consell dels Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones con-
sumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 353-00148/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 27.11.2013, 
DSPC-C 271.
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Compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 353-00149/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 27.11.2013, 
DSPC-C 271.

Compareixença de Carme Trilla, de Càritas 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 353-00169/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 27.11.2013, 
DSPC-C 271.

Compareixença de Xavier Arbós Marín, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat de Barcelona, davant la Comissió d’Es-
tudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00455/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 26.11.2013, 
DSPC-C 269.

Compareixença de Patrick Taillon, professor 
agregat de dret constitucional a la Univer-
sitat de Laval (Quebec), davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00456/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 26.11.2013, 
DSPC-C 269.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per a presentar la me-
mòria del Tribunal corresponent al 2012
Tram. 359-00011/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(reg. 35647).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 27.11.2013.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 22

Convocada per al dia 4 de desembre de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

4 de desembre de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 4 de desembre, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes. Tram. 200-00006/10. Govern 
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de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de les es-
menes a la totalitat (text presentat: BOPC 127, 13).

3. Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya. 
Tram. 200-00009/10. Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 141, 37).

4. Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimo-
ni natural. Tram. 202-00006/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat de totalitat i votació de les esmenes 
a la totalitat (text presentat: BOPC 9, 72).

5. Proposició de llei de lluita contra la morositat en 
l’àmbit de la Generalitat. Tram. 202-00043/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 115, 46).

6. Procediment per a elegir dos membres del Consell 
Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de 
la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans 
o Degradants. Tram. 284-00016/09. Candidatures pre-
sentades d’acord amb l’article 77 de la Llei 24/2009, 
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges. Designació 
(Candidats: BOPC 203, 6).

7. Interpel·lació al Govern sobre la infància. Tram. 
300-00112/10. Grup Parlamentari Socialista. Substan-
ciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre els programes de pre-
venció de la violència masclista i les relacions abusives 
entre els joves. Tram. 300-00114/10. Marta Vilalta i 
Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el model de funció 
pública i els processos de selecció de personal. Tram. 
300-00111/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el compliment de les 
recomanacions de l’informe del Comitè contra les De-
saparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de 
novembre de 2013. Tram. 300-00113/10. Gemma Cal-
vet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de co-
operació. Tram. 300-00110/10. Sara Vilà Galan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya. Tram. 300-00115/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les relacions econòmiques i financeres amb l’Estat. 
Tram. 302-00099/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la promoció turística de Catalunya. Tram. 302-
00100/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la sobirania energètica. Tram. 302-00102/10. Grup 
Mixt. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’escola inclusiva. Tram. 302-00096/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la convocatòria d’un referèndum sobre la secessió 
de Catalunya sense l’autorització del Govern de l’Es-
tat i de les Corts Generals. Tram. 302-00097/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat pública. Tram. 302-
00098/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i 
el reallotjament de famílies desnonades. Tram. 302-
00101/10. Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i vo-
tació.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Sol·licitud
Reg. 47833

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, demanen dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la 
Constitució de la Proposició de llei d’horaris comerci-
als i determinades activitats de promoció (tram. 202-
00026/10), i d’una manera especial dels preceptes se-
güents: 
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– Article 1.2.c)

– Article 1.4

– Article 2.i)

– Article 2.j

– Article 2.l)

– Disposició addicional 4ª

– Disposició final 2ª.2

La present sol·licitud de Dictamen a l’Alt òrgan con-
sultiu de la Generalitat de Catalunya es basa en els se-
güents,

Fonaments jurídics

La proposició de Llei d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció (tram. 202-00026/10) 
amb el pretext de preservar allò que l’exposició de mo-
tius de la norma denomina el «model comercial cata-
là» (un concepte jurídic indeterminat), estableix un 
seguit de disposicions que contravenen altres disposi-
cions de rang superior, especialment el Real Decreto 
Ley 20/2012, que va modificar la Ley 1/2004 dictada 
en el seu moment a l’empara de l’article 149.1.13 de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la com-
petència sobre bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica.

És especialment rellevant significar que l’Alt Òrgan 
consultiu de la Generalitat de Catalunya, en el seu 
Dictamen núm. 11/2012 de 22 d’agost sobre el Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat (BOE núm. 168, de 14 de juliol de 
2012; correcció d’errades: BOE núm. 172, de 19 de 
juliol de 2012), ja va determinar que el Real Decre-
to Ley 20/2012 no és contrari a l’ordre constitucional 
de distribució de competències (pàgines 118-119 i con-
clusions), per la qual cosa s’ha d’entendre que, en allò 
que fa referència a la regulació comercial, respecta les 
competències estatutàries que té atribuïdes la Genera-
litat de Catalunya i aquest Parlament.

A partir d’aquesta constatació, els articles de la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitat de promoció que contravenen les previsions cons-
titucionals i estatutàries, són els següents: 

1. L’article 1.2.c), en tant que, al limitar el nombre mà-
xim de 8 diumenges d’obertura autoritzada a l’any, 
contravé l’article 27.2 del Real Decreto Ley 20/2012, 
quin article 4 queda redactat de la manera següent: 
«Article 4. Diumenges i festius. 1. El nombre mínim 
de diumenges i dies festius que els comerços poden 
estar oberts al públic és de setze. 2. Les comunitats 
autònomes poden modificar aquest nombre d’acord 
amb les seves necessitats comercials, incrementant-lo 
o reduint-lo, sense que en cap cas es pugui limitar per 

sota de deu el nombre mínim de diumenges i festius 
d’obertura autoritzada.»

En aquest sentit, el Consell de Garanties Estatutàries, 
en el dictamen 11/2012 abans referenciat, va establir 
que La determinació dels diumenges o festius, amb els 
mínims assenyalats, correspon a cada comunitat autò-
noma d’acord amb uns criteris fixats en el mateix arti-
cle 4.5 de la Llei 1/2004. Aquesta regulació també va 
ser avalada per la STC 26/2012 (FJ 8), que va decla-
rar-ne el caràcter bàsic, afegint que la «norma  estatal 
se formula de tal modo que otorga un amplio margen de 
decisión a la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus 
competencias en materia de horarios Comer ciales».

Entenem que, en aquest cas, el nombre mínim de diu-
menges o festius fixat en la norma estatal bàsica (deu 
sobre uns cinquanta) sí que permet un desenvolupa-
ment per part de la Generalitat i, per tant, l’apartat dos 
de l’article 27 RDL 20/2012, en la nova redacció que 
dóna als apartats 1 a 4 de l’article 4 de la Llei 1/2004, 
no és contrari a l’ordre constitucional de distribució de 
competències».

2. L’article 1.4 estableix que el departament competent 
podrà autoritzar la modificació de la franja horària es-
tablerta en la lletra a de l’apartat 2, i en la seva part fi-
nal, inclou la frase «sempre que la modificació no com-
porti l’increment del temps setmanal autoritzat en dies 
feiners».

Es dona el cas que «el temps setmanal autoritzat en dies 
feiners» és un concepte jurídic indeterminat que no està 
definit en cap precepte de la proposició que, no obstant, 
sí estableix en l’article 1.2.b) «el nombre d’hores diàries 
en què els establiments poden romandre oberts».

El manteniment de l’expressió suposa la possibilitat de 
que les eventuals autoritzacions futures que s’atorguin 
a l’empara del precepte gaudeixin d’un marge de dis-
crecionalitat totalment incoherent amb el caràcter res-
trictiu de la norma.

3. L’article 2.1.i) de la proposició de llei estableix que 
les limitacions de l’article 1 no afecten als establi-
ments que tinguin una oferta orientada essencialment 
a productes de compra quotidiana d’alimentació, qui-
na superfície de venda no superi els 150 m2.

La determinació de la superfície contravé la que va ser 
establerta per l’article 27, apartat Tres, del Real De-
creto Ley 20/2012, que va donar una nova redacció a 
l’article 5 de la Ley 1/2004, que va ampliar el límit su-
perficial de venda fins als 300 m2.

Tota vegada que el Consell de Garanties Estatutàries 
considera que la nova redacció del precepte de refe-
rència no ofereix problemes de constitucionalitat, cal 
deduir que la reducció de la superfície indicada en la 
proposició de llei restringeix sense cap justificació els 
drets dels establiments que es trobin dintre dels límits 
fixats per la norma estatal, que ha de prevaldre.
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4. L’article 2.1.j) de la proposició de llei, també exclou 
de les limitacions de l’article 1 els establiments comer-
cials, de venda personalitzada o en règim d’auto servei, 
situats en poblacions de menys de 5.000 habitants, 
quina superfície de venda no superi els 150.

Per tal d’evitar reiteracions, a aquesta restricció de 
drets li són aplicables els mateixos criteris indicats en 
l’apartat anterior, havent de ser ampliada la superfície 
fins als 300 m2 establerts en la normativa estatal.

5. L’article 2.1.j) de la proposició de llei, en el seu se-
gon paràgraf, preveu la possibilitat que una ordre del 
conseller del departament competent en matèria de co-
merç estableixi la relació d’activitats comercials i els 
requisits per a l’aplicació de l’excepció de l’article 1, 
contravé de forma explícita allò que estableix l’article 5, 
l’apartat 7, de la Ley 1/2004, en la nova redacció dona-
da pel Real Decreto Ley 20/2012.

I, atès que el Consell de Garanties Estatutàries ja ha 
dictaminat sobre la constitucionalitat del precepte es-
tatal, i tenint em compte que, a més dels productes 
culturals, la proposició de llei preveu la inclusió dels 
productes de lleure en la mateixa exclusió a establir 
pel conseller del departament competent en matèria de 
comerç per via reglamentària, cal considerar aquesta 
potestat ultrapassa els límits legals autoritzats per la 
norma estatal, segons la qual «7. Dins dels límits mar-
cats per la present Llei, les comunitats autònomes po-
den regular específicament els horaris comercials dels 
establiments dedicats exclusivament a la venda de pro-
ductes culturals», i ha de decaure.

6. La Disposició addicional 4ª contempla la possibili-
tat que els ajuntaments estableixin una taxa per a co-
brir les despeses addicionals en serveis municipals de-
rivades de l’obertura d’establiments comercials en dies 
festius.

D’acord amb l’apartat 1, de l’article 1.2 del Decret Le-
gislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de taxes i preus públics de la Genera-
litat de Catalunya el fet que els serveis municipals si-
guin prestats en dies festius o feiners no canvia la seva 
naturalesa, tant si deriven de la utilització del domini 
públic, de la prestació de serveis públics o a la realit-
zació d’activitats en règim de dret públic i, si no estan 
incursos en cap dels supòsits previstos en la legislació 
habilitant abans apuntada, el seu establiment no s’ajus-
ta a dret i és improcedent.

7. La Disposició final segona, en el seu apartat 2, in-
clou l’autorització al conseller o consellera del de-
partament competent en matèria de comerç perquè 
modifiqui les dates de rebaixes dins dels períodes es-
tacionals.

Aquestes, però, vénen determinades taxativament en 
l’apartat 8 de l’article 16. La modificació per via regla-
mentaria suposa una infracció del principi de jerarquia 
normativa establert en l’article 9.3 de la Constitució 
espanyola

Per tot això, entenem que és del tot necessari que el 
Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre 
l’ajust del Dictamen de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció de la Proposició de llei d’horaris comercials i deter-
minades activitats de promoció (tram. 202-00026/10) a 
les previsions estatutàries i constitucionals.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013 

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu;  Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca; María José García 
Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafa-
el López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta, Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC
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	Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona i dels seus serveis educatius
	Tram. 250-00826/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Tram. 250-00829/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Control del compliment de la Resolució 177/X, sobre la continuïtat del Consorci del Teatre Fortuny, de Reus
	Tram. 290-00142/10
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	Tram. 290-00200/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 14/X, sobre la situació del món local i la seva capacitat de prestació de serveis
	Tram. 390-00014/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 15/X, sobre les participacions preferents
	Tram. 390-00015/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 33/X, sobre la modificació de l’impost de successions i donacions
	Tram. 390-00033/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 55/X, sobre les mesures contra la malnutrició infantil
	Tram. 390-00055/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 56/X, sobre la pobresa energètica
	Tram. 390-00056/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 57/X, sobre el futur dels mitjans públics
	Tram. 390-00057/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el contracte signat amb Seprotec Multilingual Solutions per a fer les traduccions judicials durant el període 2009-2011
	Tram. 354-00202/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els habitatges socials de l’Institut Català del Sòl que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
	Tram. 354-00209/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incidents que es van produir davant de la fàbrica de Panrico
	Tram. 354-00210/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre les informacions que han aparegut en diversos mitjans de comunicació amb relació a la sol·licitud d’informació a Método 3 sobre diversos càrrecs
	Tram. 354-00213/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les informacions que han aparegut en diversos mitjans de comunicació sobre el repartiment de mòbils amb dispositius «espia» entre alts càrrecs i personal de segu
	Tram. 354-00214/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la presència de grups feixistes a Catalunya
	Tram. 354-00215/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la monitorització de ciutadans, periodistes i moviments socials a les xarxes socials pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la instal·
	Tram. 354-00216/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la monitorització de ciutadans, periodistes i moviments socials a les xarxes socials pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la instal·lació d’un
	Tram. 354-00217/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Matilde Aragó, magistrada, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es
	Tram. 352-00366/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i
	Tram. 352-00367/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Ll
	Tram. 352-00368/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
	Tram. 352-00369/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del fiscal en cap de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual e
	Tram. 352-00370/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial
	Tram. 352-00371/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po
	Tram. 352-00372/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la
	Tram. 352-00373/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la L
	Tram. 352-00374/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi
	Tram. 352-00375/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
	Tram. 352-00376/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la L
	Tram. 352-00377/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/
	Tram. 352-00378/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de l
	Tram. 352-00379/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de l
	Tram. 352-00380/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la L
	Tram. 352-00381/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 5
	Tram. 352-00382/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 5
	Tram. 352-00385/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder
	Tram. 352-00386/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judic
	Tram. 352-00387/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori Català de la Justícia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la
	Tram. 352-00388/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació de Jutges per la Democràcia a Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
	Tram. 352-00389/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial
	Tram. 352-00390/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po
	Tram. 352-00391/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Lle
	Tram. 352-00392/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
	Tram. 352-00393/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/198
	Tram. 352-00397/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari i ex-director general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del pod
	Tram. 352-00398/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Agustí Carles, president de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, amb relació a Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d
	Tram. 352-00399/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judici
	Tram. 352-00400/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Milian, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1
	Tram. 352-00401/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Paquita Sanvicén Torné, directora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985
	Tram. 352-00408/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-director general de Recursos de l’Administració de Justícia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/198
	Tram. 352-00409/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i
	Tram. 352-00410/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Ll
	Tram. 352-00411/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
	Tram. 352-00412/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del fiscal en cap de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual e
	Tram. 352-00413/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial
	Tram. 352-00414/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po
	Tram. 352-00415/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la
	Tram. 352-00416/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la L
	Tram. 352-00417/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi
	Tram. 352-00418/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
	Tram. 352-00419/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la L
	Tram. 352-00420/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/
	Tram. 352-00421/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de l
	Tram. 352-00422/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de l
	Tram. 352-00423/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la L
	Tram. 352-00424/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 5
	Tram. 352-00425/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sonia Gutiérrez Muñoz, magistrada titular del Jutjat Penal número 16 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
	Tram. 352-00426/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pablo Nuevo López, doctor en dret i professor de la Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del
	Tram. 352-00427/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre Euro Àfrica davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el projecte de l’entitat i el pla de treball per al 2014
	Tram. 356-00503/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti el projecte «Fem país»
	Tram. 356-00508/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant la situació de Síria
	Tram. 356-00514/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant la situaci
	Tram. 356-00515/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè de Catalunya d’UNICEF davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació d’aquest organisme davant la situació de Síria
	Tram. 356-00516/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant la situació de Síria
	Tram. 356-00517/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Justícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant la situació de Síria
	Tram. 356-00518/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació d’aquest organisme davant la situació de Síria
	Tram. 356-00519/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui les actuacions en matèria de justícia juvenil i execució penal a la comunitat
	Tram. 356-00520/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia - Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00521/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00522/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00523/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00524/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la monitorització de ciutadans, periodistes i moviments socials a les xarxes socials pel Centre de Segure
	Tram. 356-00530/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
	Tram. 355-00088/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de le
	Tram. 353-00143/10
	Substanciació

	Compareixença de Guillem Soler, jutge del Jutjat de Primera Instància número 1 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les pers
	Tram. 353-00144/10
	Substanciació
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