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Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02242/10
Sol·licitud

p. 52

Proposta de compareixença d’una representació
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances
de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02243/10
Sol·licitud

p. 52

Proposta de compareixença d’una representació
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02244/10
Sol·licitud

p. 52

Proposta de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02245/10
Sol·licitud

p. 52

Proposta de compareixença d’una representació
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de l’impost
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02246/10
Sol·licitud

p. 53

Proposta de compareixença de Carme Trilla, responsable d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona,
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02247/10
Sol·licitud

p. 53

Proposta de compareixença d’una representació
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02248/10
Sol·licitud

p. 53

Proposta de compareixença d’una representació
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació
al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02249/10
Sol·licitud

p. 53
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Proposta de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02262/10
Sol·licitud

p. 53

Proposta de compareixença de Míriam Paredes i
Espinar, assessora de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els habitatges buits
Tram. 352-02263/10
Sol·licitud

p. 53

Proposta de compareixença d’Anna del Frago, presidenta de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02264/10
Sol·licitud

p. 53

Proposta de compareixença de Xavier Becerra
Castells, responsable de polítiques d’habitatge de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02265/10
Sol·licitud

p. 53

Proposta de compareixença de Laura Pelay, responsable de polítiques d’habitatge de la Unió General de
Treballadors, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els habitatges buits
Tram. 352-02266/10
Sol·licitud

p. 54

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras,
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els habitatges buits
Tram. 352-02267/10
Sol·licitud

p. 54

Proposta de compareixença de Josep Ibars, secretari del Consell Nacional de la Joventut, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02268/10
Sol·licitud

p. 54

Proposta de compareixença de Montserrat Torrent,
en representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02269/10
Sol·licitud

p. 54

Proposta de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02270/10
Sol·licitud

p. 54

Proposta de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02271/10
Sol·licitud

p. 54

Proposta de compareixença de Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, amb relació al Projecte de
llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02272/10
Sol·licitud

p. 54

Proposta de compareixença del secretari d’Estat
d’Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02273/10
Sol·licitud

SUMARI

p. 54
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Proposta de compareixença d’una representació
de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb relació al Projecte de llei de l’impost
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02274/10
Sol·licitud

p. 55

Proposta de compareixença d’una representació
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte
de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02275/10
Sol·licitud

p. 55

Proposta de compareixença d’una representació
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02276/10
Sol·licitud

p. 55

Proposta de compareixença d’una representació
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02277/10
Sol·licitud

p. 55

Proposta de compareixença d’una representació
de la Immobiliària Colonial amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02278/10
Sol·licitud

p. 55

Proposta de compareixença d’una representació
de la immobiliària Solvia amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02279/10
Sol·licitud

p. 55

Proposta de compareixença d’una representació
de la immobiliària Anticipa amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02280/10
Sol·licitud

p. 55

Proposta de compareixença d’una representació
de la immobiliària Servihabitat amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02281/10
Sol·licitud

p. 55

Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d’Auditors Economistes de
Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02282/10
Sol·licitud

p. 56

Proposta de compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02283/10
Sol·licitud

p. 56

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui els
objectius de la seva tasca a l’Oficina
Tram. 356-00908/10
Sol·licitud

p. 56

Sol·licitud de compareixença d’Alba Alfageme, coordinadora de la Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes,
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’estudi «Els homicidis per violència masclista a Catalunya 2008-2012»
Tram. 356-00915/10
Sol·licitud

p. 56
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Sol·licitud de compareixença de Francesc Torralba
Roselló, president del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui el codi
d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 356-00917/10
Sol·licitud

p. 56

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

p. 56

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones
Compareixença d’una representació de la Direcció Esportiva de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions
de l’esport
Tram. 353-00567/10
Substanciació

p. 57

Compareixença d’una representació de l’Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00568/10
Substanciació

p. 57

Compareixença de Gemma Vilaró Mendiola, directora de l’Escola Catalana de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00569/10
Substanciació

p. 57

Compareixença de Lluís Laínz i Lluís Camprubí, en
representació del Centre de Formació de Tècnics Esportius
de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00570/10
Substanciació

p. 57

Compareixença d’una representació del Col·legi de
Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física
i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport
Tram. 353-00571/10
Substanciació

p. 57

Compareixença de Gerard M. Figueras i Albà, director del Consell Català de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00572/10
Substanciació

p. 57

Compareixença d’una representació de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00573/10
Substanciació

p. 57

Compareixença d’una representació de la Unió de
Consells Esportius de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00574/10
Substanciació

p. 58

Compareixença d’un representant de la Federació
Catalana de Futbol amb relació al Projecte de llei de modifi-

SUMARI
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cació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00575/10
Substanciació

p. 58

Compareixença de Rafel Niubò i Baqué, ex-secretari general de l’Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport
Tram. 353-00576/10
Substanciació

p. 58

Compareixença de Jaume Bantulà Janot, director
del grau en ciències de l’activitat física i de l’esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport
Tram. 353-00577/10
Substanciació

p. 58

Compareixença d’Antoni Lloret i Guisasola, gerent
de la Federació Catalana de Pitch & Putt, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00578/10
Substanciació

p. 58

Compareixença de Josep Lluís Samper Bustins,
president del Club de Bàsquet Sant Narcís, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00579/10
Substanciació

p. 58

Compareixença de Jaume Mora, president del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00580/10
Substanciació

p. 58

Compareixença de Francesc Serra, president de la
Federació Catalana de Korfbal, amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00581/10
Substanciació

p. 58

Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00812/10
Substanciació

p. 59

Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació
al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00813/10
Substanciació

p. 59

Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00814/10
Decaïment

p. 59

Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00815/10
Substanciació

p. 59

Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00816/10
Substanciació

p. 59
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Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de cooperatives

Compareixences amb relació al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

Tram. 353-00817/10
Substanciació

Tram. 353-00946/10 a 353-00975/10
Corrrecció d’errades de publicació (BOPC 440)

p. 59

p. 61

Compareixença del director o d’una representació
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives

Compareixença del secretari d’Infraestructures i
Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a
informar sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat

Tram. 353-00818/10
Substanciació

Tram. 357-00640/10
Substanciació

p. 59

Compareixença de David Cos, president del grup
Clade, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00819/10
Substanciació

p. 59

Compareixença de Miquel Àngel Oliva, director general d’Abacus Cooperativa, amb relació al Projecte de llei
de cooperatives
Tram. 353-00820/10
Substanciació

p. 60

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte
de llei de cooperatives
Tram. 353-00821/10
Substanciació

p. 60

Compareixença d’Antoni Pané, director general de
la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb relació al Projecte de llei
de cooperatives
Tram. 353-00822/10
Substanciació

p. 60

Compareixença de Pere Ferré, director de Coselva,
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00824/10
Substanciació

p. 60

Compareixença d’una representació de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, amb relació al
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00825/10
Substanciació

p. 60

p. 61

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les
possibles irregularitats en la gestió de quatre promocions
d’habitatges de dotació pública als barris de les Corts, Can
Peguera, Porta i la Sagrera, de Barcelona
Tram. 357-00740/10
Substanciació

p. 61

Compareixença de representants de la Plataforma
d’Infància de Catalunya i del Comitè de Catalunya de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància per a exposar les conclusions de la jornada del vint-i-cinquè aniversari de la Convenció sobre els drets de l’infant pel que fa a les claus per a
fer avançar els drets dels infants a Catalunya
Tram. 357-00807/10
Substanciació

p. 62

Compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00810/10
Substanciació

p. 62

Compareixença del secretari d’Infraestructures i
Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per
a informar sobre el procediment d’adjudicació i finançament
del projecte de la T-Mobilitat
Tram. 357-00815/10
Substanciació

p. 62

Compareixença d’una representació de l’Organització Internacional del Treball davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Compareixença d’una representació del Col·lectiu
Ronda amb relació al Projecte de llei de cooperatives

Tram. 357-00821/10
Substanciació

Tram. 353-00826/10
Substanciació

Compareixença de Miguel Ángel Mayo, inspector
d’Hisenda i coordinador del Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha), davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció
Política

p. 60

Compareixença de Lluís Roig, gerent de Cellers Domenys i president de l’Associació de Seccions de Crèdit,
amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00827/10
Substanciació

p. 60

Compareixença d’una representació de la Caixa
d’Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit, amb relació al
Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00828/10
Substanciació

p. 60

Compareixença de Jordi Via, fundador de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i membre del grup
ECOS, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00829/10
Substanciació

p. 61

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00833/10
Substanciació

p. 61

Tram. 357-00834/10
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

p. 62
p. 62

Compareixença de Joan Francesc Pont Clemente, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00835/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 62

Compareixença de Luis Manuel Alonso González,
catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00836/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 62

Compareixença de Carles Ramió, catedràtic de ciència política i administració de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00837/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

SUMARI
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Compareixença de Macià Alavedra i Moner, exconseller de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció
Política
Tram. 357-00974/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 63

Compareixença de Lluís Prenafeta i Garrusta, exsecretari general de Presidència, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política
Tram. 357-00975/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 63

Compareixença de Daniel Osàcar Escrig, extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00976/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 63

Compareixença de Javier de la Rosa, exrepresentant de KIO España, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció
Política
Tram. 357-00977/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 63

Núm. 445

Compareixença de Bartomeu Muñoz Calvet, exalcalde de Santa Coloma de Gramenet i ex-vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política
Tram. 357-00986/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 64

Compareixença de Marc Escolà, exgerent del Consell Comarcal del Priorat, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció
Política
Tram. 357-00987/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 64

Compareixença de Jaume Figueres, expresident
del Consell Comarcal del Priorat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política
Tram. 357-00988/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 64

Compareixença de Josep Maria Penín, empresari,
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00989/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 65

Compareixença de Fèlix Millet, empresari i expresident de la Fundació Orfeó Català, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política

Compareixença de Cristina Isabel de Francisco
Cotorruelo, exsecretària de Jordi Pujol Ferrusola, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les
Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00978/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00990/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 63

p. 65

Compareixença de Jordi Montull Bagur, advocat,
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Juan Antonio Salguero Sànchez, empresari, davant la Comissió d’Investigació sobre el
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00979/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00991/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 63

Compareixença de Luis Pascual Estevill, exjutge,
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00980/10
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 63

Compareixença de Joan Piqué Vidal, advocat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00981/10
Acord de tenir la sessió de compareixença
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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

Resolució 861/X del Parlament de Catalunya,
sobre la devolució dels imports recaptats
amb la taxa de l’euro per recepta

1.10.

RESOLUCIONS

Tram. 250-01266/10

Adopció

Resolució 860/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’actualització de l’indicador de renda
de suficiència de Catalunya
Tram. 250-01252/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió 26, 19.11.2014, DSPC-C 534

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
(tram. 250-01252/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 82636) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 85469).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Actualitzar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya en la propera llei de mesures fiscals i administratives, que acompanya la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, per tal que recuperi la devaluació econòmica que ha patit en els darrers anys.
b) Reunir-se urgentment amb tots els agents socials afectats per la manca d’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió 26, 19.11.2014, DSPC-C 534

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la devolució
dels imports recaptats amb la taxa de l’euro per recepta (tram. 250-01266/10), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 88947) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 88963).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir un termini no inferior a un any per a poder
sol·licitar la devolució dels imports recaptats amb la taxa de l’euro per receptes.
b) Fer una campanya de publicitat adequada en els espais web de la Generalitat i en els mitjans de comunicació públics de la Generalitat, sempre que no comporti cap despesa afegida per a la Generalitat, per a
informar de la possibilitat de sol·licitar la devolució
dels imports recaptats il·legalment, d’acord amb la sentència dictada pel Tribunal Constitucional, per mitjà
de la taxa de l’euro per receptes.
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch
Antoni Fernández Teixidó

c) Convocar els agents econòmics i socials per tal de dia
logar-hi i acordar l’actualització de l’indicador de renda
de suficiència de Catalunya, tal com estableix l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014
La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Alba Vergés i Bosch
Antoni Fernández Teixidó

1.10.
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de
l’Ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per
a determinar la capacitat econòmica dels
beneficiaris de les prestacions de servei no
gratuïtes

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Núm. 445

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

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Tram. 250-01259/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 32, tinguda el 02.12.2014, DSPC-C
549.

Proposta de resolució sobre la residència i
centre de dia per a persones amb discapacitat física del barri de Balàfia, de Lleida

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 96470; 96478).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2014.

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10

Tram. 250-01276/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 32, tinguda el 02.12.2014, DSPC-C
549.

Proposta de resolució sobre la creació d’una
comissió de seguiment del compliment dels
acords adoptats en el debat general sobre
l’increment de la pobresa i les desigualtats

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 96471; 96479).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2014.

Tram. 250-01281/10

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència
Tributària de Catalunya

Rebuig

Tram. 200-00032/10

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 32, tinguda el 02.12.2014, DSPC-C
549.

Text presentat
Reg. 96242 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es repro
dueix a continuació:
2.10.25.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement,
s’aprova l’Avantprojecte de llei d’ordenació dels cossos
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària
de Catalunya, i s’autoritza l’esmentat conseller perquè
el presenti al Parlament.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 25 de novembre de 2014.
Projecte de llei d’ordenació dels cossos
tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència
Tributària de Catalunya
Preàmbul
L’Agència Tributària de Catalunya es configura com
un ens amb personalitat jurídica pròpia amb plena capacitat i autonomia per organitzar i exercir les fun
cions que se li encomanin. Es crea per la Llei 7/2007,
de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya
amb l’objecte de donar compliment al que disposa l’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per
tal de promoure una Administració tributària de Catalunya, que pugui gestionar, inspeccionar i recaptar tots
els impostos d’aplicació a Catalunya.
La seva implementació va comportar un canvi fonamental en l’aplicació dels tributs en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, per passar a una gestió pròpia d’una
agència pública que també va absorbir les funcions
que corresponien a diferents unitats del Departament
d’Economia i Finances.
La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, ha introduït modificacions a la Llei 7/2007, de 17 de juliol, i ha
creat el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, ha introduït mesures en matèria
d’accés a l’escala d’inspecció Tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, i ha establert un sistema d’habilitació temporal perquè funcionaris d’altres cossos de
l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques puguin desenvolupar, amb caràcter
transitori, funcions pròpies dels cossos tributaris. Així
mateix, insta el Govern de la Generalitat a presentar al
Parlament, en el termini de sis mesos, un projecte de
llei sobre l’ordenació dels cossos i escales d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya, amb
la finalitat d’adequar les estructures corporatives a les
diferents funcions i competències que té assignades i
que hagi d’assumir.
La present llei neix amb la voluntat de donar compliment a aquest mandat legal i de dotar l’Agència Tributària de Catalunya dels recursos humans necessaris
per gestionar la totalitat de les funcions i competències
que li són pròpies, i establir les previsions normatives
necessàries per dissenyar i planificar el desenvolupament i creixement ordenat de les seves estructures cor3.01.01.
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poratives d’adscripció exclusiva, en ordre a assumir les
plenes competències de gestió, inspecció i recaptació
de tots els tributs suportats a Catalunya, i que permeti
augmentar el grau de compliment de les obligacions
tributàries per part de la ciutadania i les empreses i entitats de Catalunya.
L’article 136.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
estableix que correspon a la Generalitat, en matèria de
funció pública, respectant el principi d’autonomia local, la competència exclusiva sobre el règim estatutari
del personal al servei de les administracions públiques
catalanes i sobre l’ordenació i l’organització de la funció pública, salvant el que disposa la lletra b.
Per renovar el model de l’estructura organitzativa de
l’Agència per al correcte desplegament de l’Administració tributària Catalana, cal preveure determinades
mesures orientades a augmentar la dotació de personal
mitjançant la facilitació de l’accés en breu termini de
temps de personal qualificat als cossos tributaris per
tal que puguin donar resposta a un increment significatiu del volum de treball.
Per tal de respondre a aquestes necessitats canviants
amb agilitat i eficàcia es regula un règim transitori d’accés als cossos tributaris així com la possibilitat d’exercici temporal de funcions de cossos tributaris per part
de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques mitjançant
les habilitacions corresponents.
El text de la llei s’estructura en tres capítols, sis disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, i una
disposició derogatòria.
El capítol I conté les disposicions generals relatives a
l’àmbit d’aplicació, objecte de la llei, principis d’actuació, el règim aplicable al personal de l’Agència, l’oferta
pública d’ocupació i la selecció del personal i les condicions de treball.
El capítol II regula dels cossos tributaris d’adscripció
exclusiva a l’Agència, que conté les regles d’accés i les
especialitats pel que fa a la promoció professional dels
funcionaris.
El capítol III incorpora disposicions comunes aplicables al personal d’ambdós cossos, com les qüestions
relatives al règim d’incompatibilitats.
Les disposicions addicionals preveuen la supressió de
l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya i el règim d’integració en els cossos de l’Agència.
Les disposicions transitòries regulen l’extinció de les
escales Tècnica Tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, i les escales de valoració urbana i de valoració
rústica del Cos Tècnic de Valoració Tributària, les garanties de promoció interna i el compliment de fun
cions de cossos tributaris per part de membres d’altres
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cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres
administracions públiques.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya i les seves funcions, així com el
seu règim jurídic específic per garantir l’exercici de les
funcions pròpies de l’Agència.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei és d’aplicació al personal funcionari que
pertany als cossos tributaris de l’Agència Tributària de
Catalunya.
Article 3. Principis d’actuació
En llurs actuacions els membres dels cossos tributaris s’han d’ajustar en tot moment al codi de conducta
següent:
a) Han d’actuar d’acord amb els principis de legalitat,
objectivitat i generalitat en l’aplicació de la normativa
tributària, amb ple respecte a la Constitució, l’Estatut
d’autonomia i la resta de l’ordenament jurídic.
b) Han d’actuar amb professionalitat, imparcialitat i
responsabilitat en l’exercici de les seves funcions i actuar amb sigil en la gestió de la informació, guardant
rigorosa reserva de les dades de les quals tinguin coneixement amb motiu de l’exercici de la seva activitat.
c) La seva gestió resta sotmesa als principis d’avaluació, transparència i garantia de la seguretat jurídica
dels obligats tributaris.
d) Han d’atenir-se en llurs actuacions al principi de jerarquia, obeir les instruccions professionals dels superiors, llevat que constitueixin una infracció de l’ordenament jurídic.
e) Han de prestar el màxim servei als ciutadans, amb
una atenció especial a les tasques d’assistència tècnica als contribuents i promoció de la consciència fiscal.
f) Han d’actuar amb la màxima celeritat i proporcionalitat en la gestió dels assumptes que els siguin encomanats.
g) Han de subjectar-se als principis de coordinació i
cooperació amb el personal de la resta d’administra
cions i de les entitats de l’àmbit tributari.
h) Han d’adaptar-se de manera continuada als canvis
de l’entorn econòmic i social i actualitzar permanentment els seus coneixements tributaris.
i) Han d’ajustar la seva actuació ala resta de principis a
què resten subjectes en virtut de la seva condició d’empleats públics.
3.01.01.
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Article 4. Personal al servei de l’Agència
Tributària de Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya compta amb personal funcionari i laboral per a l’exercici de les seves
funcions. En tot cas, l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici
de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’Administració corresponen exclusivament als funcionaris.
2. Quan els funcionaris dels diferents cossos tributaris
de l’Agència Tributària de Catalunya, en l’exercici de
les funcions que tenen atribuïdes, actuen com a agents
de l’autoritat, han d’acreditar aquesta condició fora de
les oficines públiques, davant terceres persones, i poden
sol·licitar el suport, l’empara i la protecció de les autoritats públiques, que estan obligades a prestar-los-hi.
3. L’Agència compta amb una relació de llocs de treball, l’aprovació de la qual correspon, amb l’informe
previ del departament competent en matèria de funció
pública, ala presidència de l’Agència, a proposta de la
direcció. La relació de llocs de treball s’ha d’elaborar i
aprovar dins el marc establert pel contracte programa
en matèria de recursos humans, d’acord amb la normativa general de funció pública de l’Administració
de la Generalitat.
4. El departament competent en matèria de funció pública ha d’informar amb caràcter previ de les previsions
màximes de plantilla, els recursos personals i el marc
d’actuació en matèria de recursos humans i d’altres
qüestions relatives a la política de recursos humans de
l’Agència, que s’han d’incorporar al contracte programa.
Article 5. Règim aplicable al personal
El personal al servei de l’Agència resta subjecte al que
disposa la normativa reguladora de la funció pública
de l’Administració de la Generalitat, amb les especialitats establertes per aquesta llei i la seva normativa de
desenvolupament.
Article 6. Oferta pública d’ocupació
L’Agència Tributària de Catalunya ha de sotmetre al
Govern de la Generalitat l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació en relació amb els llocs de treball reservats a funcionaris dels cossos tributaris, amb l’informe
previ del departament competent en matèria de funció
pública.
Article 7. Processos selectius, provisió de llocs
de treball i condicions de treball
1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya, amb
l’informe previ del departament competent en matèria
de funció pública, la convocatòria i la resolució dels
processos de selecció i provisió per a la cobertura de
llocs de treball reservats a personal funcionari de cossos tributaris.
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2. Correspon als òrgans competents de l’Agència dissenyar el pla anual de formació del personal que té
adscrit i la signatura de convenis amb aquest objecte
amb altres entitats, sens perjudici de les competències
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o el
departament competent en matèria d’economia.

f) Confeccionar informes, emetre dictàmens i prestar
assistència i auxili en matèria tributària a les administracions públiques.

3. El president de l’Agència estableix el règim de prestació de serveis i altres condicions de treball del personal, a proposta de la direcció.

Article 10. Accés al Cos Superior d’Inspectors
Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Capítol II. Cossos tributaris d’adscripció
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Article 8. Cossos tributaris d’adscripció
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Són cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya:
a) El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
b) El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
Article 9. Cos Superior d’Inspectors Tributaris
de la Generalitat de Catalunya
1. Es crea el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la
Generalitat de Catalunya, del grup de classificació A,
subgrup A1, i s’adscriu a l’Agència Tributària de Catalunya, de qui depèn orgànicament i funcionalment.
2. Les funcions pròpies del Cos Superior d’Inspectors
Tributaris de la Generalitat de Catalunya són:
a) Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs adreçades a regularitzar
les conductes defraudadores i els incompliments fiscals, i controlar-ne l’execució.
b) Desenvolupar les tasques d’investigació i comprovació tributàries, i les pròpies del procediment de
constrenyiment, de major complexitat i que comportin
l’exercici de les facultats més àmplies de la inspecció
i recaptació tributàries. La complexitat de les actuacions es valorarà en funció de la seva dificultat tècnica
i de l’especial qualificació i quantificació dels fets, actes, activitats, valors i altres elements determinants de
l’obligació tributària.
c) Practicar les liquidacions tributàries que regularitzin la situació tributària dels obligats tributaris i imposar sancions tributàries.
d) Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels
procediments de revisió en via administrativa.
e) Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i
obligacions tributàries amb motiu de les actuacions
inspectores i sobre les formes de satisfer els deutes tributaris que puguin derivar-ne.
3.01.01.

g) Acomplir les altres funcions que li siguin atribuïdes
per la normativa legal o reglamentària.

1. Per accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris
de la Generalitat de Catalunya cal estar en possessió
del títol universitari de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.
2. S’ingressa al Cos Superior d’Inspectors Tributaris
de la Generalitat de Catalunya per mitjà dels sistemes
d’oposició o concurs oposició, pels torns d’accés lliure
i de promoció interna.
3. En les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya tenen dret a prendre part en el torn de promoció interna
els funcionaris del Cos Superior d’Administració de
la Generalitat, del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Advocacia de la Generalitat
de Catalunya que compleixin els requisits i condicions
establerts per la normativa general sobre promoció interna.
Així mateix, tenen dret a prendre part en el torn de
promoció interna els funcionaris del Cos Tècnic de
Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els
funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres
administracions públiques del subgrup A2 que tinguin
assignades funcions tributàries substancialment coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que es
determini a les bases de la convocatòria respectiva.
En les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya s’ha de
garantir que, com a mínim, el 50% de les places es
convoquin pel torn de promoció interna.
Article 11. Cos Tècnic de Gestors Tributaris de
la Generalitat de Catalunya
1. El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, del grup de classificació A, subgrup
A2, creat per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, s’adscriu a l’Agència Tributària de Catalunya, de
qui depèn orgànicament i funcionalment.
2. Les funcions pròpies del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya es desenvolupen
en el marc dels procediments tributaris existents, i són
les següents:
a) Efectuar les actuacions de detecció de l’incompliment de les obligacions tributàries formals, inclosa la
presentació de declaracions i autoliquidacions tributà-
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ries, i impulsar i supervisar les tasques de formació i
conservació dels censos tributaris.
b) Efectuar les actuacions pròpies dels procediments
d’aplicació dels tributs, del procediment sancionador
en matèria tributària i dels procediments de revisió en
via administrativa.
c) Dur a terme les tasques de suport a les actuacions pròpies dels procediments d’inspecció i constrenyiment de
major complexitat que comportin l’exercici de les facultats més àmplies de la inspecció i recaptació tributàries.
d) Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels
procediments tributaris i la imposició de sancions tributàries.
e) Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs que li hagin estat assignades.
f) Prestar assistència tributària als contribuents i informar-los de llurs obligacions i drets.
g) Acomplir les altres funcions que li siguin atribuïdes
per la normativa legal o reglamentària.
Article 12. Accés al Cos Tècnic de Gestors
Tributaris de la Generalitat de Catalunya
1. Per accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de
la Generalitat de Catalunya cal estar en possessió del
títol d’enginyeria tècnica, diplomatura universitària de
primer cicle, arquitectura tècnica o grau.
2. S’ingressa al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la
Generalitat de Catalunya per mitjà dels sistemes d’oposició o concurs oposició, pels torns d’accés lliure i de
promoció interna.
3. En les convocatòries d’accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya tenen
dret a prendre part en el torn de promoció interna els
funcionaris de la Generalitat que pertanyin al Cos de
Gestió d’Administració de la Generalitat i compleixin
els requisits i condicions establerts per la normativa
general sobre promoció interna.
Així mateix, tenen dret a prendre part en el torn de
promoció interna els funcionaris del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, sempre que ocupin
llocs de treball amb caràcter definitiu amb funcions de
suport directe a l’àmbit tributari, d’acord amb el que
es determini a les bases de la convocatòria respectiva.
En les convocatòries d’accés al Cos Tècnic de Gestors
Tributaris de la Generalitat de Catalunya s’ha de garantir que, com a mínim, el 50% de les places es convoquin pel torn de promoció interna.
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Capítol III. Disposicions comunes per als cossos
tributaris
Article 13. Àmbits d’actuació dels cossos
tributaris
El director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya és l’òrgan competent per concretar els aspectes organitzatius i funcionals de les actuacions que es
desenvolupin dins dels àmbits d’actuació del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la
Generalitat de Catalunya.
Article 14. Règim d’incompatibilitats
Els membres del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i del Cos Tècnic de
Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya han
de complir llurs funcions en règim de dedicació exclusiva, amb incompatibilitat respecte de qualsevol altra activitat professional. D’aquest règim s’exceptuen les
activitats compatibles que estableix el capítol II de la
Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i les de professor o professora universitari asso
ciat a temps parcial.
Article 15. Accés a cossos tributaris
S’ha d’establir per reglament el contingut general de
les proves i les principals qüestions derivades dels sistemes d’accés. Mitjançant resolució del president o
presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya s’han
d’aprovar els temaris de les proves selectives i la seva
durada, i també el contingut i la durada dels cursos selectius de formació.
Disposicions addicionals
Primera. Supressió de l’escala d’inspecció
tributària del Cos Superior d’Inspecció
i Tècnica Tributària de la Generalitat
de Catalunya
1. Se suprimeix l’escala d’inspecció tributària del Cos
Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya.
2. El personal funcionari de l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya s’integra en el Cos
Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de
Catalunya.
Segona. Integració voluntària en el Cos
Superior d’Inspectors Tributaris de la
Generalitat de Catalunya
El personal funcionari amb destinació definitiva en
l’àmbit territorial de Catalunya o que en el moment de

3.01.01.
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la convocatòria desenvolupi funcions a l’Administració
de la Generalitat o al seu sector públic empresarial, i
que pertanyin a cossos i escales classificats dins el subgrup A1 d’altres administracions públiques que tinguin
assignades funcions tributàries substancialment coincidents a les que aquesta llei atorga al Cos Superior
d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya,
pot optar per integrar-se en aquest Cos, després que
se’n publiqui la convocatòria corresponent.
A aquest efecte, s’han de dur a terme un màxim de quatre convocatòries d’integració durant un període de sis
anys, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. La resolució d’integració, que comporta l’adjudicació d’un
lloc de treball, correspon a la presidència de l’Agència
Tributària de Catalunya.
Les convocatòries d’integració han de determinar els
requisits específics per a la integració, el procediment
que s’ha de seguir, així com la taula d’homologacions que
s’ha d’aplicar i l’adjudicació de llocs de treball, i han
de preveure una llista de reserva per a la integració
dels funcionaris que, tot i complir els requisits previstos en la convocatòria, no hagin pogut integrar-s’hi en
atenció al nombre d’integracions previst en les respectives convocatòries, per tal que puguin integrar-s’hi en
ocasió de vacant, sense necessitat de concórrer a una
nova convocatòria.
Tercera. Integració voluntària en el Cos
Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat
de Catalunya

integrar-s’hi en ocasió de vacant, sense necessitat de
concórrer a una nova convocatòria.
Quarta. Supressió del Cos tècnic de valoració
tributària de la Generalitat de Catalunya
1. Se suprimeix el Cos Tècnic de Valoració Tributària
i les escales de valoració urbana i de valoració rústica
d’aquest cos.
2. El personal funcionari que va accedir a l’escala de
valoració urbana del Cos Tècnic de Valoració Tributària per la via de la integració disposa d’un mes a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta llei per sol·licitar el reingrés en el cos o escala de procedència. Si fa efectiu
el reingrés, el lloc de treball que ocupa serà objecte
de reclassificació, en cas contrari quedarà adscrit en el
mateix lloc de treball que s’ha d’extingir.
Cinquena. Adaptació de la relació de llocs
de treball
Mitjançant resolució del president o presidenta de
l’Agència Tributària de Catalunya s’ha d’adaptar la relació de llocs de treball a la nova estructura corporativa, amb un informe previ del departament competent en matèria de funció pública. En la resolució han
de constar els llocs de treball que tenen assignades
funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i
l’exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i que són reservats a funcionaris dels cossos tributaris de l’Agència.

El personal funcionari amb destinació definitiva en
l’àmbit territorial de Catalunya o que en el moment de
la convocatòria desenvolupi funcions a l’Administració de la Generalitat o al seu sector públic empresa
rial, i que pertanyin a cossos i escales classificats dins
el subgrup A2 d’altres administracions públiques que
tinguin assignades funcions tributàries substancialment coincidents a les que aquesta llei atorga al Cos
Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, pot optar per integrar-se en aquest cos, després que se’n publiqui la convocatòria corresponent.

Sisena. Règim retributiu

A aquest efecte, s’han de dur a terme un màxim de quatre convocatòries d’integració durant un període de sis
anys, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. La resolució d’integració, que comporta l’adjudicació d’un
lloc de treball, correspon a la presidència de l’Agència
Tributària de Catalunya.

Primera. Extinció de l’escala tècnica
tributària del Cos Superior d’Inspecció
i Tècnica Tributària de la Generalitat
de Catalunya

Les convocatòries d’integració han de determinar els
requisits específics per a la integració, el procediment
que s’ha de seguir, així com la taula d’homologa
cions que s’ha d’aplicar i l’adjudicació de llocs de treball, i han de preveure un llista de reserva per a la
integració dels funcionaris que, tot i complir els requisits previstos en la convocatòria, no hagin pogut integrar-s’hi en atenció al nombre d’integracions previst
en les respectives convocatòries, per tal que puguin
3.01.01.
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El règim retributiu dels funcionaris dels cossos tributaris és el previst amb caràcter general per als funcio
naris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El Govern ha de regular un règim específic per a
la percepció de retribucions variables per als membres
d’aquests cossos.
Disposicions transitòries

1. Es declara que s’ha d’extingir l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària
de la Generalitat de Catalunya.
Es garanteix el dret a la promoció interna del personal
funcionari de l’escala tècnica tributària al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
2. Amb caràcter excepcional i durant el període 20152020, l’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar dos processos selectius exclusius de promoció in-
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terna pel sistema de concurs oposició per a l’accés al
Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat
de Catalunya. Poden participar en aquests dos processos selectius els membres de l’escala tècnica tributària
i els membres del Cos Superior d’Administració de la
Generalitat que, durant almenys dos anys, hagin desenvolupat les funcions que té atribuïdes l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica
Tributària de la Generalitat de Catalunya mitjançant
habilitació temporal.
3. Els membres de l’escala tècnica tributària del Cos
Superior d’inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya que no accedeixin a un altre cos o
escala, podran continuar desenvolupant funcions pròpies de la referida escala i participar en processos de
provisió, d’acord amb el que prevegin les relacions de
llocs de treball i les respectives convocatòries.
Segona. Accés al Cos Tècnic de Gestors
Tributaris de la Generalitat de Catalunya
Amb caràcter excepcional i durant el període 20152020, l’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar dos processos selectius exclusius de promoció interna pel sistema de concurs oposició per a l’accés al
Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de
Catalunya. Poden participar en aquests dos processos
selectius pel torn de promoció interna els membres del
Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat que,
durant almenys dos anys, hagin desenvolupat funcions
que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris
de la Generalitat, mitjançant habilitació temporal, i
els funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat que, durant almenys dos
anys, hagin desenvolupat funcions de suport directe en
l’àmbit tributari, d’acord amb el que es determini a les
bases de la convocatòria.
Tercera. Compliment de funcions de cossos
tributaris per part de membres d’altres cossos
de l’Administració de la Generalitat o d’altres
administracions públiques
1. Amb caràcter transitori, durant un període no superior a la finalització del segon procés selectiu dels previstos a la disposició transitòria primera d’aquesta llei,
les funcions que té atribuïdes l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària
de la Generalitat de Catalunya declarada per extingir,
poden ésser exercides per funcionaris del Cos Supe
rior d’Administració de la Generalitat i per funcionaris
de cossos i escales del subgrup A1 d’altres administracions públiques, amb plenitud d’efectes jurídics, mitjançant habilitació emesa a l’efecte pel director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya.
2. Amb els mateixos efectes, durant un període de temps
no superior a la finalització del segon procés selectiu dels previstos en la disposició transitòria segona
d’aquesta llei, les funcions que té atribuïdes el Cos
3.01.01.
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Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya poden ésser exercides per funcionaris del Cos de
Gestió d’Administració de la Generalitat i per funcionaris de cossos i escales del subgrup A2 d’altres administracions públiques, amb plenitud d’efectes jurídics,
mitjançant habilitació emesa a l’efecte pel director de
l’Agència Tributària de Catalunya.
3. A l’efecte previst en les disposicions primera i segona, es considera que els dos processos selectius finalitzen el dia de la publicació del nomenament dels fun
cionaris del segon procés selectiu.
4. Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de
la Generalitat i del Cos de Gestió d’Administració de la
Generalitat i de cossos i escales d’altres administra
cions públiques que desenvolupin funcions pròpies
dels cossos tributaris mitjançant habilitació temporal
han de complir llurs funcions en règim de dedicació
exclusiva i tenen el mateix règim d’incompatibilitats
que els membres dels cossos tributaris.
Disposició derogatòria
Resten derogats el capítol III, les disposicions addicio
nals quarta, excepte el seu punt 5, cinquena, sisena,
quinzena i setzena i les disposicions transitòries cinquena i sisena de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de
l’Agència tributària de Catalunya.
Antecedents del Projecte de llei
0. Text del Projecte de llei aprovat Govern.
1. Acord del Govern que aprova la memòria prèvia de
l’avantprojecte.
2. Inici de la tramitació per la Secretaria d’Hisenda.
3. Text de l’Avantprojecte (amb control canvis):
– V1 Versió que inicia l’expedient.
– V2 Versió que recull informe jurídic preliminar i converses FP, 20.10.14.
– V3 Versió que recull observacions de l’OG i que se
sotmet a informe jurídic final, a informe de l’apartat IV
A del CT de 18.11.14 i que aprova el Govern de 25.11.14.
4. Memòria general.
5. Memòria d’avaluació.
– V1 Memòria avaluació (1a versió).
– V2 Memòria avaluació definitiva.
6. Informe jurídic preliminar.
7. Informes de la DG Pressupostos:
– Informe 1 de data 8.10.14.
– Informe 2 de data 24.10.14.
8. Certificat del Consell Tècnic apartat II.
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9. Junta de Govern de l’ATC:
– Certificat del secretari de la Junta de Govern.
– Informe de la Junta de Govern.
10. Acta de la sessió 12/2010 de la Mesa Sectorial de
Negociació del personal d’administració i tècnic.
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Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals (tram. 202-00069/10).

1

11. Informe de la DG de la Funció Pública.
12. Memòria d’al·legacions i observacions.

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

13. Informe jurídic final.

De retorn de la proposició de llei.

14. Certificat del Consell Tècnic apartat IV previ aprovació pel Govern.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

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

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 94702)

A la Mesa del Parlament
3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei
6/2003 per a introduir la revocació dels drets
i l’estatut dels expresidents i expresidentes
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 96472; 96481).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei
16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 16/1991, del 10
de juliol, de les policies locals (tram. 202-00069/10).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Tram. 202-00069/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Esmenes a la totalitat
Reg. 93233; 94702 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 02.12.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 93233)

A la Mesa del Parlament

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg.
96473; 96482).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1
dia hàbil.
Finiment del termini: 05.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.12.2014.

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableixen els articles 104 i següents del
3.01.02.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 96913).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1
dia hàbil, última.
Finiment del termini: 09.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2014.

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la promoció
d’un acord social i polític per a l’eradicació
de la violència masclista

Núm. 445

ment de les polítiques públiques en aquest àmbit, par
ticipar dels espais de coordinació existents i emetre in
formes de caràcter públic.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 88994)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro
moure un Acord social, jurídic i polític, que promourà
i actualitzarà les accions urgents a desenvolupar per
eradicar la violència masclista a Catalunya, a partir
de la col·laboració dels grups parlamentaris, els mo
viments de dones i feministes, la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere de Catalunya i els ope
radors jurídics. L’Acord tindrà per objectiu elaborar
recomanacions en aquest àmbit.»

Tram. 250-01261/10

Proposta de resolució sobre el millorament
de l’estació de tren d’Hostalric

Esmenes presentades
Reg. 83960; 88953; 88994 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CIP, 28.11.2014

Tram. 250-01306/10

Esmenes presentades

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 83960)

1

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 96254)

1

Addició d’un nou punt 2
«2. Establir una nova estratègia de prevenció i aten
ció contra la violència masclista i refer el programa
d’intervenció integral contra la violència masclista per
evitar l’increment de morts produït el 2014 amb mesu
res extraordinàries i vigilància més atenta per evitar el
dramàtic increment de morts.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 88953)

1

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

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

Del punt 1
«1. Sol·licitar a l’Adif l’actuació urgent per solucionar
les filtracions i humitats als accessos, als passadissos
i al pas subterrani, i reposar el material desaparegut a
l’estació de trens d’Hostalric.»

2

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

Del punt 2

«El Parlament de Catalunya acorda la constitució
d’un Acord social i polític per a l’eradicació de la vio
lència masclista que integri les institucions públiques
catalanes, les organitzacions socials, feministes i polí
tiques per tal de mostrar el rebuig ferm i unitari contra
la violència masclista, evitar la regressió social res
pecte els drets de les dones, elaborar recomanacions
i mesures contra la violència vers les dones, fer segui
3.10.25.

Reg. 96254 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 03.12.2014

«2. Sol·licitar al Govern de l’estat l’establiment d’un pla
de millora de la gestió i el manteniment de les esta
cions de tren de Catalunya que presentin un estat de
deixadesa o que impliqui riscos per als seus usuaris,
com és el cas de l’estació d’Hostalric.»
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Proposta de resolució sobre el compliment
de la Resolució 466/X, sobre les peces d’uniformitat dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra

Proposta de resolució sobre el manteniment
de la carretera B-300

Tram. 250-01310/10

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Reg. 96251 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 03.12.2014

Reg. 96256 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 02.12.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 96251)

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 96256)

1

Tram. 250-01327/10

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

1

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

Del punt 2

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a complir els acords aprovats a la Resolució
466/X del Parlament de Catalunya sobre les peces
d’uniformitat dels agents del cos de Mossos d’esquadra i dotar d’una uniformitat específica a tots els agents
destinats a les zones fredes del territori.»

«2. Prioritzar una actuació de reforçament global del
paviment de la B-300 per tal que les obres correspo
nents puguin ser executades quan les disponibilitats
pressupostàries ho permetin.»

2

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

D’un nou punt
Proposta de resolució sobre el compliment
de la Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles antibales dels agents dels
Mossos d’Esquadra

«3. Que el departament de Territori i Sostenibilitat tin
gui una reunió amb els municipis afectats per avaluar
la situació actual i les possibles actuacions.»

Tram. 250-01312/10

Esmenes presentades

Proposta de resolució sobre la situació dels
parcs científics i tecnològics

Reg. 96257 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 02.12.2014

Tram. 250-01360/10

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 96257)

1

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

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 93851 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir els acords de la Resolució 45/X del Parlament de
Catalunya, sobre els torns de servei i les armilles antibales dels agents dels Mossos d’Esquadra i avaluar
la modificació del sistema de distribució de torns de
servei dels agents del cos de Mossos d’Esquadra, per
fer més òptima la prestació de serveis i afavorir la con
ciliació de la vida familiar i laboral dels membres de
la PG-ME.»

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenta la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i
Ocupació.
Exposición de motivos
La Generalitat intensifica los contactos con el Gobier
no central ante las tensiones de tesorería que sufren
algunos parques científicos y tecnológicos catalanes.
El motivo es la necesidad de refinanciar los casi 200
millones de deuda que suman el Parc Científic de
Barcelona, el de Girona y el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. En total, las instala-

3.10.25.
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ciones científicas catalanas cuentan con una deuda de
300 millones contraída a lo largo de la última década
con el Ministerio de Economía –previamente con el de
Ciencia–, a la que se añaden 100 millones de endeudamiento privado que los parques catalanes destinaron,
principalmente, a construir nuevas instalaciones y a
ampliar sus edificios.
Por estos motivos, el Grup Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Informar en sede parlamentaria sobre la situación
de los parques científicos y tecnológicos catalanes.
2. Informar en sede parlamentaria de las gestiones ha
llevado o está llevando a cabo el Govern de la Generalitat para hacer frente a los problemas de tesorería
que sufren muchos parques científicos y tecnológicos
catalanes.
3. Tomar las medidas necesarias, en colaboración con
el Ministerio de Economía, para renegociar la deuda y
garantizar la viabilidad financiera de los parques científicos y tecnológicos catalanes.
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014
Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

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

Presentació

Núm. 445

jada pel fet de que el centre actua també com a punt
dispensador de material a persones toxicodepenents.
En aquest centre, i per les seves espacials característiques i limitada dotació, s’han produït, repetida i reiteradament, problemes greus d’inseguretat: agressions
verbals, disputes constants, alteracions de l’ordre, crits
i fins i tot algunes agressions físiques a facultatius del
mateix. Aquesta situació no es nova ni desconeguda
pel Departament de Salut ni per l’ICS ja que, des de
l’any 2.003, els responsables de l’Ajuntament de Constantí han plantejat aquesta situació i han mantingut
converses amb els màxims responsables de la Sanitat
catalana.
Malgrat tot això, i després de diversos anuncis per part
del Departament de Salut, que mai fins ara s’havien fet
efectius, a primers de novembre de l’any 2.014 ha estat suprimit completament el servei de vigilància diari
del CAP Constantí. Un mes i mig abans d’aquesta supressió, el Síndic de Greuges ens va manifestar per escrit que el Departament de Salut no recollia la supressió d’aquesta vigilància en aquest CAP, tot esmentant
que podia ser possible una modificació en el seu horari
adequant-lo a l’horari en que el centre actua com a dispensador de material per toxicodepenents. Cal dir, a
més, que aquesta decisió s’ha fet efectiva sense cap comunicació ni informació als responsables municipals,
tot i que l’Ajuntament es venia fent càrrec fins ara del
cost del guarda de seguretat durant l’horari nocturn
d’ençà que l’ICS va decidir suprimir-lo.
La supressió del servei de vigilància en aquest CAP
pot repercutir en els veïns de la població però, el que
resulta més greu i evident, es que posa en perill la seguretat dels professionals del centre que ha de ser obligatòriament garantida pel Servei Català de la Salut.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la següent:

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de resolució

Reg. 93852 / Admissió a tràmit: Mesa

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a restablir de forma immediata el servei de
vigilància diària del CAP Constantí, en les mateixes
condicions de dotació, cobertura i horaris que tenia
anteriorment, de forma que quedi garantida la seguretat dels professionals del centre i es pugui garantir
l’atenció als usuaris sense exposició a risc ni alteracions de l’ordre públic.

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Salut.
Exposició de motius

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

El centre d’atenció primària de Constantí és un centre petit i amb un nombre reduït de professionals, cosa que provoca un cert temps d’espera en els pacients
que, moltes vegades, fa que es produeixin situacions
de nervis i de tensions. Aquesta situació es veu agreu3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el preu de les
guàrdies mèdiques
Tram. 250-01362/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans
Reg. 93853 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Salut.
Exposició de motius
Des de fa més de 15 anys, les empreses sanitàries concertades amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)
han estat abonant les guàrdies mèdiques a un preu un
30% inferior al que fixa la normativa, tant la interna
com la comunitària. Durant tot aquest temps, han obligat als professionals a un llarg pelegrinatge judicial,
per tal de veure reconegut el seu dret, utilitzant tot tipus d’estratagemes processals per endarrerir els pronunciaments judicials ferms.
Finalment, el Tribunal Suprem ha determinat, donant
la raó als Sindicats mèdics del sector i als professionals afectats, que les hores d’atenció continuada de
presència física s’han d’abonar, com a mínim, al mateix preu de l’hora ordinària, sense descomptar-hi cap
altre concepte, i ha confirmat sentències anteriors en
referència a que les hores de lliurança retribuïdes, posteriors a la guàrdia de presència física i conegudes
com a ‘day off’, tampoc es poden excloure del càlcul
del preu de l’hora ordinària, ni entendre’s com a part ja
abonada del total a percebre per la realització de jornades d’atenció continuada.
Aquests decisions judicials s’afegeixen a les anteriors,
també fermes, per les que l’alt tribunal havia determinat que, a diferència del que reclamaven les empreses i
les patronals catalanes, les jornades de guàrdia han de
ser valorades com a hores extraordinàries i de la seva
retribució no es pot restar l’import percebut pel complement d’atenció continuada recollit al conveni de la
XHUP.
Així les coses, el màxim òrgan judicial estableix, de
forma concloent, que les hores de guàrdia que excedeixen la jornada anual màxima no es poden abonar a
un preu inferior al de l’hora ordinària, com llargament
han vingut pretenent i imposant les empreses i les patronals del sector sanitari concertat.
Malgrat que pràcticament tots els dictàmens judicials
recaiguts durant tots aquests anys, han donat sistemà3.10.25.
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ticament la raó als reclamants, les empreses i les patronals de la concertada han pretès eludir el compliment de les seves obligacions legals i, fins i tot, de les
Sentències fermes recaigudes, mitjançant la imposició
de pactes i convenis aconseguits i signats excloents als
legals representants del col·lectiu mèdic afectat.
Sindicats i professionals consideren que els representants de les empreses i de les patronals han volgut fer
un «bypass» de la llei, vulnerant els drets dels metges,
establint preus d’hora de guàrdia per sota del mínim
legal i contravenint la jurisprudència. Aquesta va ser
l’actuació de les patronals en la signatura del conveni de la XHUP de l’any 2006 i torna a ser un objectiu
empresarial en la negociació actualment oberta per a
l’establiment d’un nou conveni col·lectiu de treball dels
centres sanitaris concertats.
Cal destacar que en totes aquestes negociacions en les
que les patronals pretenen aconseguir unes condicions
en frau de llei, hi participa com a President de la mesa
negociadora un alt càrrec del Departament d’Empresa
i Ocupació que, en cap moment, s’ha oposat a la vulneració legal que suposa la pretensió de les patronals.
Aquest fet deixa ben palès la connivència dels poders
públics respecte a les patronals de la Sanitat concertada i contravé obertament l’obligada neutralitat a que
està obligada l’Administració.
El fet més evident que confirma la complicitat de l’actual Administració amb les empreses i les patronals
de la Sanitat concertada i les seves fraudulentes pretensions, es la presentació, per part del grup parlamentari
de CiU al Congrés del Diputats, d’una esmena legislativa per la que s’ha pretès, sense èxit, contravenir les
decisions judicials que han deixat ben clar que no pot
ser d’aplicació als metges de la sanitat concertada de
Catalunya les normes establertes a l’Estatuto Marco.
El Sindicat Metges de Catalunya ha recriminat públicament a les patronals sanitàries que actuïn des de la
«mala fe», amb un plantejament especialment perniciós pel col·lectiu mèdic ja que, de nou, es pretén desregular el règim de jornada i descansos del personal
sanitari, vinculant-ho a l’Estatut Marc del personal
estatutari dels serveis de salut que no regula aspectes
claus com la jornada parcial, les festes i els permisos.
Aquesta pretensió s’encamina de nou a burlar els drets
consolidats per les Sentències recaigudes i suposa un
autèntic frau de llei, consentit, tolerat i, fins i tot, propiciat, per l’Administració sanitària catalana. No es pot
obviar que la major part de conflictes judicials i d’escrits processals presentats per les patronals durant tots
els anys en que s’ha perllongat el procediment, estan
autoritzats i signats per persones que han ocupat càrrecs de la màxima responsabilitat en l’Administració
sanitària, com es el cas de l’actual conseller de Salut.
Recentment, el Sindicat amb major representació mèdica del sector ha instat al conseller de Salut a la constitució d’una mesa de negociació única amb els faculta-
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tius, per tal d’establir un Conveni mèdic que no només
reculli normes laborals i retributives específiques per
al col·lectiu, sinó que sigui un mecanisme mitjançant
el qual els metges puguin recuperar les funcions i les
competències necessàries per posar els coneixements i
les habilitats mèdiques al servei dels ciutadans, en un
entorn de respecte i confiança mútua, sense interferències administratives o polítiques, restituint el professionalisme com a eix central de la prestació sanitària i
aconseguint que els recursos públics destinats a la sanitat reverteixin en l’atenció sanitària de la població.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Prendre les mesures que siguin necessàries per tal
de que les empreses sanitàries concertades de Catalunya i les patronals del sector donin compliment efectiu i sense més dilacions al contingut íntegre de les
Sentències fermes en relació a l’abonament del preu
d’hora de guàrdia mèdica dels professionals del sector
privat i concertat de Catalunya.
2. Impedir que les propostes presentades pels representants de les empreses i les patronals sanitàries a la
mesa de negociació, tant del sector com de les diverses empreses del mateix, contradiguin i vulneren els
drets establerts per la normativa i la jurisprudència, ja
sigui en general o en concret respecte a les guàrdies
mèdiques.
3. Impugnar davant dels organismes administratius i
judicials competents els pactes i acords, tant indivi
duals com col·lectius, i els Convenis ja signats o que es
puguin arribar a signar, que suposin vulnerar, contravenir o deixar sense efecte, de qualsevol forma i sota
qualsevol argument, els drets reconeguts per la normativa i per la jurisprudència, ja sigui en general o en
concret respecte a les guàrdies mèdiques.
4. Donar resposta a la sol·licitud efectuada pel Sindicat majoritari entre els professionals mèdics del sector
i constituir de forma immediata una mesa de negociació que reculli les propostes d’aquest col·lectiu professional que, per les seves funcions i les seves competències,
ha de tenir una regulació específica i diferenciada, sense
que això suposi en cap cas menystenir o disminuir de
cap forma les condicions laborals ni retributives de cap
dels altres col·lectius i treballadors del sector.
5. El Parlament de Catalunya condemna i rebutja la
complicitat i la connivència demostrada pel govern i
pel grup parlamentari que li dona suport, respecte a
les patronals i les empreses concertades de la sanitat
catalana, que prevalent-se de la seva representació al
Congres dels Diputats han pretès aconseguir modificacions legislatives en benefici de les empreses i pa3.10.25.
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tronals privades i concertades, en clar perjudici dels
professionals del sector i de l’ordre públic representat
per les decisions judicials.
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la retirada del
decret de creació del Consell Social de la
Cultura
Tram. 250-01363/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 94413 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta
la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.
Exposició de motius
El passat 18 de novembre el Govern va aprovar el decret de creació del Consell Social de la Cultura, un
nou òrgan consultiu, d’assessorament i de participació
de les organitzacions socials en matèria cultural, que
estarà format per 52 membres del món econòmic, social i associatiu.
Un Govern que no dóna resposta a les demandes d’estructures de participació efectives per part del sector
de la cultura, els que haurien de ser actors centrals en
el model de governança cultural del país, crea un Consell integrat per representants d’altres actors, que si bé
és bo que tinguin espai de participació, no haurien de
passar per davant d’altres mecanismes necessaris.
La creació d’aquest Consell ha sobtat si més no perquè
arriba després de més tres anys en què el Govern està
intentant elaborar un Acord Nacional amb les forces
polítiques i el món local i mai s’ha parlat de les fun
cions que tindria aquest Consell i de l’encaix en el model de governança cultural del país que encara està per
definir després de que la Conselleria reduís les atribucions al CoNCA
Sobta també perquè algunes de les tasques que li són
assignades són pròpies del CoNCA i d’altres del propi Departament de Cultura. Perquè es crea un consell
social que no té capacitat de fer bé cap de les funcions
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que se li assignen i si ho fa suplanta la tasca d’altres organismes, com per exemple:
«b) Assessorar i, si escau, emetre informes sobre les
qüestions que li siguin plantejades pel departament
competent en matèria de cultura sobre les polítiques
adreçades al desplegament, la consolidació i la millora
de l’acumulació cultural de la societat.
»c) Fer el seguiment del pla d’actuació anual del departament competent en matèria de cultura i la seva
incidència en la societat.
»f) Analitzar l’estat de la formació i els recursos educatius que afecten els diversos àmbits del sector cultural.
»g) Analitzar la informació quantitativa i qualitativa
disponible sobre els diversos aspectes de l’evolució del
sector cultural.
»h) Proposar al departament competent de l’Administració de la Generalitat l’establiment de regulacions o
plans d’actuació.
»j) Promoure el debat i l’anàlisi sobre la societat i la
cultura.»
En definitiva, tot apunta a que el Departament amb la
creació d’aquest Consell pretén una operació propagandística i fa una fugida endavant per tapar el fet que
no està arribant a acords amb el sector, que ha elaborat
plans estratègics que ha deixat a mitges.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:

Núm. 445

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
Atès el greu perill que suposa per les persones que creuen
a peu la carretera C-58 al voltant dels carrers Petúnies
i Anoia de la urbanització de Can Serra i a
l’accés a les urbanitzacions de La Creu i El Ventaiol,
situat al km 35,5 al costat del pont de la riera del Palà,
en el municipi de Vacarisses.
En el primer cas, atesa la gran distància física que hi ha,
pels vianants, entre les entrades i sortides a la urbanització de Can Serra pels carrers Petúnies i Anoia i, el pont
que creua la C-58.
En el segon cas, atès que en el tram de la C-58 comprés entre el km 35,5 i el km 37, d’accés a la urbanitzacions del Ventaiol i La Creu, les persones de mobilitat
limitada –bàsicament mainada i persones d’edat avançada– es veuen obligades a creuar a peu la carretera a
l’hora de desplaçar-se entre les urbanitzacions situades
a un costat i a l’altra de la C-58.
Atès el perill que aquesta situació suposa pels conductors i vehicles que circulen per la carretera C-58 al seu
pas per aquests punts esmentats.
Atès també els índexs de sinistralitat de la C-58 al seu
pas pel terme de Vacarisses.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a retirar el
decret que crea el Consell Social de la Cultura.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

1. Instal·lar una passarel·la peatonal que creui la C-58
alçada propera a la entrada i sortida de la Urbanització
de Can Serra pels carrers Petúnies i Anoia i

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la instal·lació
d’una passarel·la i d’un pas de vianants a la
carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01364/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94415 / Admissió a tràmit: Mesa

d’un pas de vianants accessible a tothom a l’entorn del
km 35,5 que creui la C-58 i la riera del Palà, en el terme de Vacarisses.
2. Que en l’exercici 2015 entri en funcionament la separació dels dos sentits de circulació en la C-58 a l’alçada de Vacarisses i de la resta de municipis de la comarca per tal de reduir el nombre d’accidents que es
produeixen.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

del Parlament, 02.12.2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el compliment
de la Resolució 741/X, sobre les mesures per
a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport
de persones
Tram. 250-01365/10

evitin la proliferació d’aquestes activitats il·legals, endurint per una banda el règim sancionador, i aplicant
altres mesures més efectives davant de casos d’insolvència
Per aquests motius, presenta la següent:

Presentació
Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Marc Sanglas i
Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Jordi Terrades i
Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista,
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Salvador Milà i
Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt
Reg. 94705 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu a la Comissió de
Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, Marc Sanglas i Alcantarilla,
portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Grup Parlamentari
Socialista, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Grup Mixt, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Proposta de resolució
Per tot l’anteriorment exposat el Parlament de Catalunya insta al Govern a:
Primer. Donar compliment a la Resolució 741/X del
Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport de persones,
adoptada per unanimitat a la Comissió de Territori i
Sostenibilitat.
Segon. Aprovar un decret-llei, de modificació de la
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi en el sentit de
modificar el règim sancionador per a aquelles persones que desenvolupin aquesta activitat sense llicència
i també l’aplicació de mesures coercitives, tals com la
immobilització dels vehicles afectats.
Tercer. Traslladar aquests acords a la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014
Meritxell Roigé i Pedrola, portaveu a la CTS del GP
CiU. Marc Sanglas i Alcantarilla, portaveu a la CTS del
GP ERC. Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a la CTS
del GP SOC. Jordi Roca Mas, diputat del GP del PPC.
Salvador Milà i Solsona, diputat GP ICV-EUiA. Matías
Alonso Ruiz, portaveu a la CTS del GP C’s. Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la CTS del Grup Mixt

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

Presentació

Exposició de motius
Des de fa alguns mesos han començat a operar a la
ciutat de Barcelona algunes aplicacions web que teòricament fomenten la compartimentació de serveis, en
aquest cas el transport de viatgers
Aquesta tipologia de servei, ha suposat un trasbals al
sector del taxi, atès que ha fomentat actuacions d’intrusisme professional, lluny de convertir-se en un
exemple d’economia col·laborativa.
L’activitat del Taxi es troba regulada per la Llei del Taxi
aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya el 25 de
juny de 2003. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona el
taxi es troba també regulat pel Reglament Metropolità.
Entenem que el Govern de la Generalitat ha de ser
sensible a aquest tema, i millorar els mecanismes que
3.10.25.
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94714 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio García
Pérez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius
Segons dades del Pla d’Acció sobre Drogues de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, actualment es detec-
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ta un preocupant augment de les addiccions a substàncies estupefaents, que deriven en situacions crítiques
en salut mental i es veuen agreujades pels difícils
temps que viu la societat.

Proposta de resolució sobre la continuïtat
del grup Neoelectra i sobre l’aplicació del
Fons europeu agrícola de desenvolupament
rural

A Catalunya, segons l’Enquesta de Salut de Catalunya
(ESCA) l’any 2013, la probabilitat de patir un trastorn
mental era del 12,4% en la població de 15 i més anys,
superior en les dones (15,1%) que en els homes (9,6%).

Tram. 250-01367/10

És un sector transversal que afecta tota la societat, i
per això cal adoptar mesures preventives per a la no
afectació als serveis concertats que ofereixen aquest
tipus de serveis de salut mental.

del Parlament, 02.12.2014

Durant l’any 2013, els Centres de Salut Mental d’Adults
(CSMA) van atendre un total 218.445 persones (2,89%
de la població catalana). D’aquestes 58.570 eren menors
de 18 anys (4,14% de la població menor de 18 anys) i
159.875 majors de 18 anys (2,60% de la població adulta).
La xarxa pública d’atenció especialitzada en Salut Mental a Catalunya s’organitza des del CatSalut oferint tot
un seguit de dispositius i serveis a l’abast del ciutadà.
Actualment, l’aproximació sanitària a la salut mental és
fa de forma multidimensional i des de la vessant comunitària que intenta, en la mesura que sigui possible, que
les persones que ho necessitin, tinguin un seguiment en
un centre especialitzat ambulatori, per tal que el/la pacient pugui estar en el seu entorn socio-familiar.
En tot, les dotacions pressupostàries en matèria de salut mental han experimentat un decreixement del 6,8%
si considerem el període 2010-2014, o un decreixement
del 4,5% si el període considerat és 2011-14. En tot cas
la tendència a disminuir el seu pes específic als pressupostos de la Generalitat de Catalunya és evident.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar, abans de finalitzar el primer trimestre de
2015, un Pla Estratègic de Salut Mental, que inclogui
un mapa d’inversions estratègiques a tota la infraestructura de serveis de Salut Mental de Catalunya.
2. Incorporar als pressupostos de 2015 la dotació pressupostària suficient per l’execució del anteriorment referit Pla Estratègic de Salut Mental.
3. Crear un Institut Català de Salut Mental amb l’objectiu de millora en la coordinació de tots els centres
que formen la infraestructura de serveis de Salut Mental de Catalunya.
Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.10.25.

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94715 / Admissió a tràmit: Mesa

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López
Aguilar, diputada, José Antonio Coto Roquet, diputat,
Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.
Exposició de motius
En un context de crisi econòmica com l’actual és de
vital importància esmorteir els rigors d’aquesta i mantenir, en la mida del possible, l’estructura productiva i
els llocs de treball que en depenen. En aquest sentit cal
aprofitar tots els mecanismes que tenim a disposició i,
si més no, assegurar la continuïtat de les empreses fins
que l’actual reactivació econòmica arribi a tots els sectors productius. És aquesta reactivació econòmica que
permet recuperar la rendibilitat de moltes empreses.
En aquesta situació es troben moltes empreses. Però és
en les localitzades en l’àmbit rural on més es manifesten les conseqüències del tancament d’indústries que
ajuden a diversificar l’activitat econòmica de la seva
àrea d’influència. Alhora és també en l’àmbit rural on
hi ha oportunitats com el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) que cal aprofitar.
Aquesta és la situació de les societats Neoelectra AranCarboneco-Caviar Nacarii de Les que ocupen a 25 treballadors de forma directa i que ara es troben immersos
en la negociació d’un expedient d’extinció de contractes
per l’imminent tancament de les empreses.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Promoure una reunió amb el Departament d’Empresa i Ocupació, els re-presentants de la propietat de
l’empresa, dels treballadors i de les ad-ministracions
locals per tal d’identificar i valorar les possibles alternatives per assegurar la continuïtat de les societats Neoelectra Aran-Carboneco-Caviar Nacarii.
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2. Establir un pla per tal de facilitar, informar i coordinar la sol·licitud i convenient aplicació dels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupa-ment Rural (Feader)
de forma que aquests es puguin utilitzar per assegurar
la continuïtat de les societats en situacions similars de
l’àmbit rural, preservar els seus llocs de treball i ampliar la diversifi-cació de l’activitat econòmica.
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López
Aguilar, José Antonio Coto Roquet, Marisa Xandri
Pujol, diputats, del GP PPC

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 250-01368/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94716 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López
Aguilar, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat, Marisa
Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat.
Exposició de motius
L’Aeròdrom d’Alfès està classificat com aeròdrom d’a
viació esportiva. Està situat a la comarca del Segrià, a
set quilòmetres al sud de la ciutat de Lleida, tocant l’autopista AP-2. El seu codi i la classificació segons la OACI és LEAT i 3C respectivament.
El sistema aeroportuari ocupa 132,18 ha. L’aeròdrom
comptava inicialment amb tres pistes creuades (12-30
la principal i 01-19 i 07-25 les secundàries), encara que
actual-ment les pistes secundàries no s’usen per tenir
un extrem afectat per l’espai natural d’Alfés, que forma part del Pla d’espai d’interès natural (PEIN) i de
la xarxa europea Natura 2000, el qual, envolta la part
sud de l’aeròdrom.
Actualment funciona com un espai de lleure durant tota la setmana i els caps de setmana el reial aeri club de
Lleida fa us del local social i de les aules per impartir
classes teòriques als alumnes de l’escola de vol.
L’aeròdrom és propietat de la Generalitat de Catalunya,
seu del Reial Aeri Club de Lleida que amb més de 85
anys d’història és actualment l’aeroclub més antic de
Catalunya i el cinquè de l’Estat. Aquest Club compta
amb cinc aeronaus que volen una mitjana de 300 hores/
3.10.25.
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any aproximadament, de les quals unes 250 corresponen a vols d’escola i 50 a competicions on participen
els socis. També hi ha tres aeronaus més que pertanyen
a socis del Club i que volen unes 100 hores/any. En
total es poden comptabilitzar uns 1.000 enlairaments
anuals amb independència dels que puguin fer aeronaus provinents d’altres indrets com Sabadell, Reus,
Igualada, Girona, Castelló o Saragossa. Els aeròdroms
alternatius són el de Sabadell, el d’Igualada - Òdena i
el de nova cons-trucció de Lleida-Alguaire. El Club és
present a les instal·lacions des d’abans que el Ministeri
de Defensa les cedís a la Generalitat als anys 80.
El Pla de 2003 preveia desenvolupar aquest aeròdrom
per convertir-lo en l’aeroport regional de Lleida, cosa
que no va ser possible atès que els informes de medi
ambient de desembre de 2003 van ser desfavorables a
l’avantprojecte constructiu que es va presentar.
El Pla especial de protecció del medi natural i del Paisatge d’Alfés (1998), va admetre transitòriament fins a
l’entrada en funcionament d’altres instal·lacions alternatives, la continuïtat dels usos aeronàutics existents dins
de l’àrea agrícola de protecció limitada del propi pla.
Finalment, la Generalitat va decidir endegar l’aeroport
de Lleida-Alguaire com a aeroport regional a la zona,
optant per una solució respectuosa amb la preservació
de la timoneda d’Alfès.
Segons el Pla d’Aeroports i Heliports de Catalunya,
ara impugnat, aquest aerò-drom romandrà en la mateixa categoria que té ara. Durant el període de vigència d’aquest Pla (2009-2015), es faran les actuacions necessàries per trobar un emplaçament alternatiu
adequat i cessaran les operacions d’aviació general i
esportiva, excepte aquelles relacionades amb emergències i extinció d’incendis, així com les de caràcter
cultural que es puguin desenvolupar en programes de
recuperació de la memòria històrica.
Durant el període de vigència d’aquest Pla i mentre
no s’hagi habilitat empla-çament alternatiu, es mantindran també les activitats pròpies de l’Aeroclub de
Lleida, amb un màxim de 35 enlairaments setmanals.
Atès que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat,
va presentar recurs contra la sentència del TSJC amb
l’objectiu de garantir la continuïtat de l’Aeròdrom de
conformitat amb l’establert al Pla d’Aeroports i Heliports de Catalunya pel període 2009-2015.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya defensa la continuïtat de
l’Aeròdrom d’Alfès.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a. Fer tot el possible per el manteniment de les seves
instal·lacions.
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b. Respectar l’àrea protegida de la Timoneda d’Alfès
de conformitat amb el Pla d’Aeroports i Heliports de
Catalunya (2009-2015).
3. El Parlament de Catalunya mostra el seu reconeixement al Reial Aeri Club de Lleida i insta al Govern
de la Generalitat a assegurar la continuïtat de les seves
activitats garantint unes instal·lacions adequades per a
la seva pràctica.
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López
Aguilar, Rafael Luna Vivas, Marisa Xandri Pujol, diputats, del GP PPC

Proposta de resolució sobre les unitats de
seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94717 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014
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1. Establir un pla de reciclatge i manteniment dels agents
de les Unitats de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra tant pel que fa als coneixements policials, les
tècniques de defensa i detenció, el manteniment de la
seva capacitat física com a les pràctiques de tir policial,
que no es limiti a mers exercicis de punteria. Aquest
pla s’implementarà de la forma més descentralitzada
possible.
2. Incrementar el nombre d’agents destinats a les unitats
de seguretat ciutadana. En aquest sentit, en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 es
contemplarà una nova promoció d’agents dels Mossos
d’Esquadra.
3. Revisar la uniformitat dels agents de les unitats de
seguretat ciutadana dotant-los d’un calçat i peces de
roba adequades a les funcions que desenvolupen.
4. Donar compliment a la Resolució 45/X del Parlament
de Catalunya sobre els torns dels serveis i les armilles
antibales.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Tram. 250-01370/10

Presentació

Exposició de motius
Les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra són els agents que habitualment presten en un
primer moment el servei i l’atenció als ciutadans.
De la seva bona preparació, del seu bon fer i del manteniment de les seves capacitats i mitjans en dependrà
la qualitat del servei que rebran la majoria de ciutadans
de Catalunya que són atesos pels Mossos d’Esquadra.
Tradicionalment, els sindicats dels Mossos d’Esquadra
han denunciat la manca de recursos humans i mitjans
materials d’aquestes unitats. El passat 8 d’octubre el
Sindicat de Policies de Catalunya, el Sindicat de Mossos d’Esquadra - Comissions Obreres i el Col·lectiu
Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra s’han
adreçat al director general de la Policia reclamant més
mitjans per les unitats de seguretat ciutadana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un informe jurídic sobre la licitació del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència
112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94718 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.
Exposició de motius
Atès que l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de
Catalunya ha presentat un escrit a l’Oficina Antifrau
de Catalunya on demana que declari nul·la la licitació
del contracte del Servei d’atenció i gestió de les trucades d’urgència del número telefònic 112 de Catalunya
als centres de treball de L’Hospitalet de Llobregat (Zona Franca) i de Reus, expedient 112/2014/03-01, amb
un pressupost de licitació de 10.200.000 euros, IVA
inclòs, a càrrec de l’empresa pública Centre d’Atenció i
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Gestió de Trucades d’Urgència i Emrgència (CAGTU)
del Departament d’Interior.

aquesta formació de les unitats ARRO conjuntament
amb agents de la Brigada Mòbil.

Atès la gravetat de l’escrit i de la importància i de l’import del mateix.

A aquestes deficiències se’ls hi suma altres mancances
pel que fa als recursos materials en aquest sentit. A títol d’exemple, hi ha mancança de màquines de recàrrega de càrregues iniciadores, els vehicles d’aquestes
unitats no estan dotats d’armers...

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Amb caràcter urgent, a elaborar un informe jurídic
que doni resposta a l’escrit de l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya i garanteixi que
la licitació del Servei d’atenció i gestió de les trucades
d’urgència del número telefònic 112 de Catalunya als
centres de treball de L’Hospitalet de Llobregat (Zona
Franca) i de Reus, expedient 112/2014/03-01, s’ajusta
a la legalitat i suspengui provisionalment el procediment fins que s’hagi emès el referit informe. D’aquest
informe, amb caràcter urgent, es donarà compte a la
Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre els operadors
de llançadora de projectils viscoelàstics
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01371/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94719 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar als operadors de la llançadora la formació
necessària i suficient per utilitzar les llançadores de
FOAM, en una primera fase. En una segona, forma a
més agents de les unitats ARRO que puguin, en un
moment donat, emprar aquestes eines per l’absència
dels agents formats inicialment com a operadors de
llançadora.
2. Garantir que els operadors de llançadora realitzaran
les pràctiques amb les llançadores de FOAM necessàries per garantir una adequada formació en aquesta
eina.
3. Assegurar que totes les unitats ARRO disposaran
de les llançadores de foam i que els seus vehicles disposaran de l’espai necessari per guardar aquesta eina
amb seguretat mentre no es utilitzada.
4. En l’àmbit de la formació de les unitats ARRO en
les llançadores de foam es garantirà que aquesta es pugui realitzar conjuntament amb agents de la Brigada
Mòbil.
5. Garantir que totes les regions policials disposaran
de màquines de recàrrega de càrregues iniciadores.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

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

Exposició de motius
Un gran nombre d’unitats ARRO disposen de les noves llançadores de FOAM, eina que utilitzen en les
tasques d’ordre públic que tenen assignades.
Malauradament, la distribució d’aquesta eina no ha
anat acompanyada de la necessària formació entre
els agents que han d’utilitzar-la. La formació ha estat
minsa. Tanmateix, els responsables del Cos van manifestar, en el seu moment, la possibilitat de realitzar
3.10.25.

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94720 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodríguez, diputada, Sergio Santamaría Santigosa, dipu-
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tat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut.

Núm. 445

Proposta de resolució sobre la construcció
d’un túnel a la carretera C-14 entre Organyà
i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10

Presentació

Exposició de motius
l’Hospital Josep Trueta és un centre sanitari universitari de caràcter públic gestionat per l’Institut Català de la
Salut. Forma part de la xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, XHUP. Ubicat a la zona nord de Girona,
té la responsabilitat d’oferir assistència especialitzada a
una població aproximada de gairebé 800.000 persones
i, a més, és l’hospital bàsic per a set Àrees Bàsiques de
Salut (Banyoles, Celrà, Girona 1, Girona 2, Girona 3,
Girona 4 i Sarrià de Ter), amb un població de més de
156.000 habitants.
El Departament de Salut ha anunciat que les intervencions quirúrgiques del Servei de Cirurgia Cardíaca
de l’Hospital Josep Trueta, de Girona, es trasllada
rien a l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona,
a partir del 2015.
Actualment a l’Hospital Josep Trueta es realitzen unes
80 cirurgies cardíaques cada any, en col·laboració amb
els professionals de l’Hospital de la Vall d’Hebrón, de
Barcelona, que operen a Girona un cop per setmana.
El tancament del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona, no respon ni a motius
mèdics ni econòmics. No respon a criteris mèdics donada la qualitat assistencial i els resultats clínics que
els professionals de l’Hospital de la Vall d’Hebrón, de
Barcelona, presenten. Tampoc respon a criteris econòmics donat que l’equip quirúrgic utilitzat a Girona està
totalment amortitzat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Mantenir l’activitat del Servei de Cirurgia Cardíaca
de l’Hospital Josep Trueta, de Girona.
2. Mantenir la col·laboració entre el Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona, i
els professionals de l’Hospital de la Vall d’Hebrón, de
Barcelona, perquè segueixin operant a Girona un cop
per setmana, en les mateixes condicions que ho venien
fent fins ara.
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Eva García Rodríguez, Sergio Santamaría Santigosa, diputats, del
GP PPC

3.10.25.

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 94776 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i
Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
Fa anys que els veïns de l’Alt Urgell estan esperant una
solució definitiva, amb la construcció d’un túnel, davant la perillositat del tram als municipis d’Organyà
i de Fígols i Alinyà de la carretera C-14 i la constant
caiguda de rocs al congost dels «Tresponts». Els despreniments de pedres, i la perillositat del seu traçat,
fan més necessària que mai la construcció d’un nou
túnel i la instal·lació de mesures de protecció per evitar
accidents i destrosses als vehicles i danys personals.
Aquest tram de carretera té una densitat molt elevada
de vehicles, ja que és la principal via de comunicació
amb Lleida. Això, juntament amb un traçat especialment perillós, fa que el risc d’accidents sigui elevat i,
com a conseqüència, la integritat de les persones.
Fa molts anys que es reclama la construcció d’un nou
túnel. De fet, tant l’any 2009 com a l’actualitat, s’han
iniciat recollides de signatures entre els veïns de la
comarca de l’Alt Urgell. El 2009 ja es van recollir
400 signatures, les quals es van presentar, juntament
amb un escrit, al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Com a solució, l’any 2010 el Departament va col·locar
algunes xarxes en alguns trams del congost i es va
comprometre a prioritzar la construcció del túnel dels
«Tresponts» el més aviat possible.
Ja han transcorregut quatre anys des que el Departament va comunicar que es construiria un túnel a l’indret dels «Tresponts» sense que s’hagi materialitzat.
Tampoc hi ha coneixement que hi hagi la previsió de
fer-lo. Així mateix, les xarxes que s’hi han col·locat
són del tot insuficients per evitar la caiguda de rocs, tal
com s’ha pogut anar constatant.
Aquestes circumstàncies fan més necessari que mai
que es comenci la construcció del túnel al congost
dels «Tresponts» i que, mentre s’estiguin fent aques-
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tes obres, es col·loquin les xarxes adequades en aquest
tram de carretera.
Aquesta reivindicació compta amb el suport de la majoria dels Ajuntaments i institucions de l’Alt Urgell, els
quals han aprovat resolucions en la mateixa línia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Rebre els Alcaldes dels municipis de l’Alt Urgell
afectats per la perillositat del tram de carretera de la
C-14 entre Organyà i Montant de Tost, així com els representants de les persones que han fet la recollida de
signatures per tal de poder fer arribar la seva inquietud
i trobar una solució definitiva.
2. Prioritzar la construcció del túnel de la carretera
C-14 a l’alçada de «Tresponts», entre Organyà i Montant de Tost.
3. Reservar una partida pressupostària al Projecte de
llei de pressupostos de la Generalitat del 2015 per tal
de poder iniciar les obres del nou túnel de la carretera
C-14 a l’alçada de «Tresponts» aquest mateix any.
4. Instal·lar, de manera immediata, xarxes protectores
i altres mecanismes de protecció per evitar la caiguda
de roques a la carretera C-14 a l’alçada de «Tresponts».
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, del GP SOC

Núm. 445

ció al Vallès. Tanmateix, els darrers anys el grup ha
passat per successius problemes econòmics, que per
als treballadors s’han traduït en expedients de regulació d’ocupació, rebaixes salarials i un permanent estat
d’incertesa.
El passat mes de setembre Ficosa i Panasonic van signar una aliança que es materialitzarà el 31 de març de
2015, per la qual Panasonic participarà en el capital de
la companyia. A partir de llavors, el grup passaria a
estar controlat per aquesta, junt amb la família Pujol i
la Generalitat de Catalunya.
Els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha adquirit un paper rellevant en l’empresa, donat que ha fet diferents aportacions mitjançant crèdits de l’Institut Català de Finances, a banda de disposar de dues vacants
sense cobrir en el consell d’administració.
La participació de Panasonic, segons les darreres informacions, pot assolir el 30% del grup, amb la perspectiva que pugui acabar adquirint la majoria del capital. Tanmateix, la manca d’informació oficial per part
de l’empresa als treballadors fa que aquests temin que,
amb els canvis que es puguin produir, hagin de patir
noves reduccions de plantilla i l’empitjorament de les
condicions laborals.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Ocupar els dos llocs al consell d’administració del
grup Ficosa que corresponen a la Generalitat i exercir
els drets que li corresponen com a membre de ple dret.

Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 94827 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

2. Fer el seguiment del procés de fusió que durà a terme el grup Ficosa arrel de la materialització de l’aliança amb Panasonic.
3. Desenvolupar i fer el seguiment del pla industrial de
Ficosa, tot vetllant per garantir el manteniment dels
llocs de treball.

A la Mesa del Parlament

4. Informar periòdicament els representants dels treballadors sobre el desenvolupament del procés de fusió.

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, diputada,
Pere Navarro i Morera, diputat del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

5. Com a autoritat laboral, fer complir a Ficosa les seves obligacions envers els treballadors, especialment
pel que fa a la formació necessària per dur a terme el
pla industrial orientat a la seva especialització en el
camp de l’electrònica.

Exposició de motius
Ficosa és un grup d’empreses dedicades als components per a automòbils, amb un important implanta3.10.25.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero Llano, Montserrat Capdevila Tatché, Pere Navarro i Morera, diputats, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la presentació
a la Comissió d’Ensenyament i Universitats
de dos informes sobre els projectes de pilotatge i el procés de generalització del servei
comunitari
Tram. 250-01375/10

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. 94957 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Núm. 445

dels docents, amb l’objectiu que siguin les entitats i els
col·lectius que així ho requereixin els encarregats de
col·laborar en dur a terme l’experiència.
La previsió del Departament d’Ensenyament era que
aquest curs 2014-2015 aquest projecte s’implementés
en 152 centres i se’n farà la formació a 150 instituts
més per a arribar a la xifra de 300 centres escolars.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament un informe de valoració dels projectes de pilotatge de Servei comunitari duts a terme en
dos últims cursos escolars.
2) Presentar a la Comissió d’Ensenyament i Universitats un informe de valoració del procés de generalització del Servei comunitari com a part del currículum
escolar.
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014
Jordi Turull i Negre, portaveu del GP CiU. Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP ERC. Dolors Camats i
Luis, portaveu del GP ICV-EUiA

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament ve desplegant en els
últims dos cursos el pilotatge del Projecte de Servei
comunitari mitjançant la metodologia d’aprenentatge servei. Es tracta d’una metodologia que combina
processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en
un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual
els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
L’alumnat alhora que ofereix un servei, aprèn a ser
ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic. Són
diverses les concrecions d’aprenentatge servei que els
centres educatius de Catalunya han anat desenvolupant de manera individual o amb el suport de diferents
entitats, administracions locals o programes existents.
Cada cop són més els centres educatius que entenen
que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma
responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió
però també des de la pràctica
El Departament d’Ensenyament va anunciar, el juliol
de 2014 la generalització del Servei comunitari com
a part integrant del currículum escolar, amb l’objectiu que tots els alumnes catalans a tercer o quart de la
ESO puguin viure una experiència de servei a la comunitat, atesa la bona valoració de projectes d’aquest
tipus en aquells centres educatius on s’han desplegat.
Es tracta d’un projecte obligatori per a tots els centres
que serà avaluable en el currículum dels i les alumnes.
El projecte preveu una durada de 20h, 10h de les quals
es desplegaran fora de l’horari lectiu i sense supervisió
3.10.25.

Proposta de resolució sobre la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-01376/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 95241 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, diputat, M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada,
Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.
Exposició de motius
Sembla que el Govern de la Generalitat ha analitzat la
possibilitat de tancar la Comissaria de Districte dels
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia traslladant
els agents i la seva activitat a la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Vilafranca del Penedès. En aquest sentit,
cal que el Govern confirmi si té o no aquesta intenció.
En cas que es confirmés aquesta voluntat del Govern,
sorprèn molt negativament aquest plantejament perquè
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perjudica greument l’activitat dels Mossos d’Esquadra que han de garantir la seguretat de Sant Sadurní
d’Anoia i les poblacions del seu entorn.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta ell Govern de la Generalitat a:
Mantenir oberta i a ple rendiment la Comissaria de Districte dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia,
vital per garantir la seguretat de Sant Sadurní i del seu
entorn.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Pere Calbó i Roca,
M. Dolors Montserrat i Culleré, diputats, del GP PPC

Proposta de resolució sobre les unitats d’investigació del Cos de Mossos d’Esquadra

Núm. 445

vehicles no logotipats i que aquests es trobin en un bon
estat de manteniment i conservació.
2. Es doti a aquestes unitats dels recursos informàtics
i dels programes necessaris per les seves funcions: sistemes operatius que no siguin antics, manca de compatibilitat de determinades aplicacions i programes,
problemes de connexió i les dificultats de l’ús de material informàtic intervingut.
3. Es doti als agents de la corresponent defensa extensible, un regim de vacances i de guàrdies no presencials
més racional, i es satisfaci els vals de roba de paisà.
4. Que es procedeixi a la destinació definitiva, i no genèrica, dels agents de les unitats d’investigació de la
Regió Policial Metropolitana Barcelona.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Tram. 250-01377/10

Proposta de resolució sobre la restitució de
les aportacions econòmiques municipals per
a la construcció d’un institut a Castelldefels

Presentació

Tram. 250-01378/10

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 95246 / Admissió a tràmit: Mesa

Presentació

del Parlament, 02.12.2014

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 95498 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.
Exposició de motius
Les unitats d’investigació del Cos de Mossos d’Esquadra estant patint, d’acord amb el que expressa el Sindicat de Policies de Catalunya, una manca de mitjans
preocupants. Aquest fet provoca que aquestes unitats
tinguin limitacions pel que fa a la seva eficàcia, i, en
moltes ocasions, aquesta eficàcia s’assoleix pel sobreesforç continuant que realitzen els agents adscrits a
aquestes unitats.

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Rocío Martínez-Sampere
Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Exposició de motius

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

L’Ajuntament de Castelldefels i el Govern de la Generalitat s’han compromès a la construcció d’un quart
institut de secundària al barri Ca N’Aimeric del municipi, incorporant un nou centre educatiu que garantirà la continuïtat de l’Escola Josep Guinovart com
a centre de primària. Aquest acord era un dels punts
previstos com a compromís en matèria d’equipaments
educatius i sanitaris del pacte polític entre Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya davant necessitat del grup de Govern de suport parlamentari en
l’aprovació dels Pressupostos Generals de Catalunya
de l’any 2012.

1. Garantir que les Unitats d’Investigació del Cos de
Mossos d’Esquadra disposin d’un nombre suficient de

Al mes de setembre d’enguany el Ple municipal de de
l’Ajuntament de Castelldefels va aprovar el Conveni de

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

3.10.25.
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col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de Castelldefels, en relació amb diversos immobles educatius al municipi de Castelldefels
on també s’inclou el projecte d’aquest quart institut.
Aquest conveni preveu que «l’Ajuntament licitarà, adjudicarà i executarà al seu càrrec, la construcció dels
edificis necessaris per a la posada en funcionament de
l’institut de Castelldefels».

Proposta de resolució sobre la carretera
C-26 entre Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 95500 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

Alhora també preveu que «un cop finalitzada l’esmentada construcció, l’Ajuntament en farà cessió d’ús a la
Generalitat de Catalunya per a la ubicació de l’institut
de Castelldefels» i que «la Generalitat de Catalunya
no abonarà cap quantitat ni per la redacció dels projectes ni per l’execució de les obres contemplades en
el present conveni, ni per a l’ús de les instal·lacions indicades».

A la Mesa del Parlament

La competència en matèria d’educació prevista al nostre Estatut d’autonomia per la creació de centres públics d’ensenyament obligatori correspon a la Generalitat de Catalunya. A més, donada la greu situació de
crisi econòmica i social actual, molts ens municipals
troben dificultats per afrontar les seves competències
locals pròpies, pel que no sembla de rebut que hagin
d’assumir despeses que corresponen a la Generalitat.

Exposició de motius

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya constata la manca d’inversió en equipaments educatius necessaris a la comarca
del Baix Llobregat.
El Parlament de Catalunya insta al Govern a de la Generalitat a:
1. Comprometre’s a restituir les aportacions econòmiques municipals que es destinaran a la construcció
d’un nou institut al municipi de Castelldefels (Baix
Llobregat).
2. Establir un calendari de restitució de la inversió municipal generada per la construcció d’un nou institut a
Castelldefels (Baix Llobregat).
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

Núm. 445

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolució
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

La carretera C-26 enllaça Alfarràs (Segrià) amb Borrassà (Alt Empordà) travessant Catalunya amb una sola via de circulació per cada sentit. És freqüent el pas
de camions de gran tonatge entre Ripoll i Berga, atès
que és una drecera que comunica el Berguedà amb el
Ripollès sense necessitat d’anar per la ruta alternativa
de Manresa i Vic, a través de les C-16, C-25 i C-17, que
ofereixen millors condicions per acollir vehicles de dimensions grans. També és freqüent que aquests vehicles, en aquesta carretera en alguns dels seus trams estreta i amb revolts tancats, pateixin petits accidents i
fins i tot avaries que bloquegen completament la circulació fins que no poden ser reparats o enretirats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Senyalitzar adequadament les característiques de la
carretera C-26 en els seus accessos per Ripoll i Berga,
de forma immediata.
2. Avaluar diferents alternatives per tal de resoldre definitivament aquesta problemàtica, considerant tant la
prohibició de circular vehicles pesats, com actuacions
a la carretera que impedeixin que la mateixa quedi
bloquejada en cas que es produeixi alguna incidència.
3. Adoptar les solucions que es consideri més adequades, tant aviat com les disponibilitats pressupostàries
ho permetin.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014
Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’establiment
d’un protocol per a garantir les necessitats
alimentàries dels alumnes de secundària que
no disposen de servei de menjador escolar
Tram. 250-01380/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 95501 / Admissió a tràmit: Mesa

instituts de secundària del país. Aquest fet ha provocat
que molts centres d’educació secundària no ofereixin
un servei de menjador escolar i que, per tant, a molts
alumnes amb situació d’exclusió social o risc d’exclusió social no se’ls garanteixi els àpats necessaris. Segons la Conselleria d’Ensenyament, del total de 66.36
beques menjadors atorgades per al curs 214-2015, només 2.500 han anat destinades a alumnes que cursin
la ESO.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca,
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir,
conjuntament amb els ajuntaments i les entitats so
cials, un protocol d’atenció a l’alumnat de les escoles
de secundària que no ofereixen servei de menjador escolar amb l’objectiu de garantir les necessitats alimentàries de tots i totes les alumnes.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Exposició de motius
L’article 17 de l’Estatut de Catalunya estableix que
«els menors tenen dret a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur responsabilitat i
llur benestar en el context familiar i social». En la mateixa línia, l’article 24 de l’Estatut de Catalunya, en el
seu punt 2, estableix que «les persones amb necessitats
especials, per a mantenir l’autonomia personal en les
activitats de la vida diària, tenen dret a rebre l’atenció
adequada a llur situació, d’acord amb les condicions
que legalment s’estableixen».
La crisi econòmica, així com la debilitat de les polítiques de redistribució de la riquesa, han posat de manifest una de les necessitats més importants que hauria
de tractar Catalunya: els infants en situació de malnutrició derivada de les condicions sòcio-econòmiques
de les famílies.
El mes de setembre de 2012, el Síndic de Greuges va
presentar al Parlament de Catalunya l’informe extraordinari La pobresa infantil a Catalunya, que analitza des d’una perspectiva multidimensional i integral
aquest fenomen i formula nombroses recomanacions
adreçades als poders públics a fi de combatre’l.
El mes de maig de 2010, el Síndic de Greuges ja havia
presentat al Parlament de Catalunya, també en la mateixa línia, l’informe extraordinari La provisió i l’accés
als serveis de transport i menjador escolars, en què es
posava de manifest la importància dels ajuts econòmics
per combatre les desigualtats d’accés al servei de menjador escolar de l’alumnat socialment més desfavorit.
Aquesta situació s’agreuja amb l’alumnat que cursa
Educació Secundària Obligatòria. En els últims cursos, s’ha optat, des del Departament d’Ensenyament,
per implementar jornades intensives especialment als
3.10.25.
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Dolors Camats i Luis
Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’ús de les llengües oficials en els processos electorals i
participatius
Tram. 250-01381/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 95584 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers
Institucionals.
Exposició de motius
L’Estatut d’Autonomia de 2006, a l’article 6, La llengua pròpia i les llengües oficials, estableix que les llengües oficials a Catalunya són el català, que també és
llengua pròpia i d’ús preferent, el castellà, i la llengua
occitana, denominada aranès a l’Aran.
En el darrer procés participatiu, que ha tingut lloc del
9 al 25 de novembre a Catalunya, la doble pregunta
apareix redactada en català i espanyol, per la qual cosa
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les tres llengües oficials no han estat utilitzades amb la
mateixa consideració, ja que l’occità, aranès a l’Aran,
només s’ha utilitzat en la documentació escrita emprada a l’Aran.
L’1 d’octubre de 2010 el Parlament va aprovar la Llei
de l’occità, aranès a l’Aran, on es concreta la protecció de
l’occità a Catalunya i que no pot ser discriminada per
raons lingüístiques.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fer que en tots els processos electorals i participatius organitzats per la Generalitat de Catalunya, les
llengües de comunicació escrita, que inclou tota la documentació escrita, també paperetes i sobres electorals, siguin les tres que són oficials a Catalunya: el català, el castellà i l’occità, aranès a l’Aran.
2. Realitzar les actuacions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè en tots els processos electorals
i participatius celebrats a Catalunya, les llengües de
comunicació escrita, que inclou tota la documentació
escrita, també paperetes i sobres electorals, siguin les
tres que són oficials a Catalunya: el català, el castellà i
l’occità, aranès a l’Aran.
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la tramitació
del Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del
Parc Natural del Cap de Creus
Tram. 250-01382/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ramió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Fascicle segon

Exposició de motius
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural acaba d’aprovar inicialment
el Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del parc Natural de Cap de Creus (en endavant PRUG) i l’ha posat
a exposició pública per tal que els interessats puguin
presentar-hi al·legacions.
Aquesta Pla s’ha redactat sense cap procés participatiu
que pugui tenir en compte les apreciacions, consideracions i aportacions dels agents econòmics i socials del
territori; per la qual cosa estaríem davant un document
no consensuat ni, com a mínim, elaborat amb la sensibilitat que requereix un procés d’aquest tipus. Una
sensibilitat que és necessària per a evitar posteriors
conflictes, l’oposició del territori i aconseguir l’harmonització i el sentit de pertinença d’aquest amb les
figures de protecció i desenvolupament futur del Parc.
Crida especialment l’atenció que la Generalitat hagi
fet cas omís a la posada en funcionament i l’ús d’un òrgan ja previst i que podria fer la funció de cohesionar
els interessos i sensibilitats, estem parlant del Consell
de Cooperació previst en la Llei 4/1998 de creació del
Parc i en l’article 48.1 del Pla especial.
Aquest darrer estableix que la gestió del parc es farà amb «la participació efectiva, mitjançant el Consell
de Cooperació, de les entitats representatives dels sectors socials interessats» i estableix com a funcions del
Consell:
a) Establir criteris i promoure mesures per a coordinar harmònicament els interessos i les activitats dels
sectors representats amb els objectius i l’actuació del
Parc Natural.
b) Fomentar la cooperació de les entitats que hi són
representades, o d’altres que es dediquin als mateixos objectius que els disposats en aquesta Llei, amb el
Parc Natural i la seva gestió, i concertar amb aquesta
finalitat actuacions d’interès comú.
c) Plantejar a les administracions actuants iniciatives,
propostes i suggeriments adreçats a la defensa dels interessos representats i a l’assoliment de les finalitats de
cooperació, harmonització i participació, i, en general,
dels objectius específics de les àrees protegides.
d) Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans del Parc Natural sotmetin a la seva consideració.

Reg. 95603 / Admissió a tràmit: Mesa

3.10.25.
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D’aquesta relació de funcions es desprèn doncs que el
Consell de Cooperació seria precisament l’òrgan en
el qual poden prendre part activa els sectors socials
i econòmics del territori, directament afectats per les
disposicions que s’aprovin en relació a aquest territori
i, per tant, l’espai on exercir i trobar el màxim consens.
Tant és així que la mateixa Generalitat sí que ha promogut les vies de participació i consens en altres espais naturals. En concret a l’establir en el Parc natural
de la Garrotxa mecanismes reals de participació, mit-
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jançant un programa de participació pública i institucional que defineix entre d’altres «que es prestarà una
atenció especial a la participació activa dels ens locals
i del Consell de Cooperació» en la redacció, per exemple, dels plans reguladors d’usos del parc.
Entenem, per tant, que en l’aprovació inicial del PRUG
de Cap de Creus no s’ha mostrat la mateixa capacitat, diligència i sensibilitat que en altres territoris per
a l’aprovació d’aquest instrument de gestió i concloem
que cap replantejar tot el que s’ha fet, retornant a un
punt que permeti iniciar de nou tot el procés, cercant
un consens que és possible i evitant l’enquistament
d’un conflicte que es preveu futur.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat:
– Reiniciar la tramitació del Pla rector d’ús i gestió de
l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus buscant
el consens i la mediació necessària per tal que aquest
Pla s’acabi aprovant, sense perdre de vista els seus objectius principals.

Núm. 445

següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius
La salut, com a dret fonamental, exigeix una atenció
prioritària de les administracions perquè pugui prestar-se amb equitat i quantitat suficients. Al sector sanitari del Vallès Occidental Est, els ajuntaments i moviments veïnals i socials fa temps que es mobilitzen per
denunciar el dèficit existent al respecte.
El Departament de Salut de la Generalitat va presentar, amb l’objectiu de pal·liar tan greu situació, el «Pla
de Xoc 2005-2006» i posteriorment el «Pla Sanitari
del Vallès Occidental», però algunes de les previsions
i compromisos inclosos en aquells plans no s’han complert, ben al contrari, la situació ha empitjorat significativament, amb retallades tant a la primària, com en
l’àmbit sociosanitari i a l’hospitalari.
Als principals l’hospital de referència d’aquesta zona,
el Consorci Sanitari del Parc Taulí i el Consorci Sanitari de l’Hospital de Terrassa, s’han tancat quiròfans,
llits i plantes, s’han incrementat les externalitzacions.
Això se suma als copagaments creixents per part dels
usuaris i a les retallades en drets socials, econòmics i
laborals del personal sanitari.

– Constituir amb la màxima celeritat el Consell de Cooperació previst en el Pla especial, en el que hi siguin
representats els diferents sectors i agents del territori i
que la tramitació del Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit
marí del Parc Natural de Cap de Creus sigui un veritable i efectiu procés de participació en el que es tingui
en compte el Consell de Cooperació.

Una de les conseqüències més evidents es viu a les urgències dels hospitals, amb col·lapses que impossibiliten donar un servei digne als i les pacients que acudeixen per centenars cada dia a fer us d’aquest servei.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

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

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Roger Torrent i Ramió
Diputat del GP d’ERC

Per tot plegat, el Grup Parlamentari d’ICV-EUiA proposa al Parlament de Catalunya la següent

Proposta de resolució
Proposta de resolució sobre la reorganització de diverses estructures sanitàries del
Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. La reobertura dels llits de planta tancats a l’Hospital Taulí.
2. La reobertura dels llits tancats de l’Hospital de Terrassa i la finalització i obertura de les dues noves plantes previstes al mateix Hospital.

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya

3. La construcció de l’hospital Ernest-Lluch, de titularitat i gestió públiques, a Cerdanyola-Montcada-Ripollet.

Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 95632 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

4. La reobertura dels Serveis d’Urgències 24 hores als
CAPs del Vallès Occidental on s’han tancat.

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució

5. La creació d’una comissió ad hoc integrada pels partits polítics amb representació en els diferents Ajuntaments d’aquesta zona sanitària, juntament amb els
agents socials com els Col·lectius en Defensa de les Urgències del Taulí (CODUT), per dur a terme una anàli-

3.10.25.
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si i diagnòstic de les deficiències que es pateix a les Urgències, abordant els temes del fluxe, les derivacions,
els recursos, l’afebliment de l’assistència primària i la
seva incidència en les Urgències, etc., i la confecció
d’un calendari que contempli solucions per a aquestes
qüestions.

Núm. 445

4.

INFORMACIÓ

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia a la condició de diputada
3.10.75.

PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Mesa del Parlament

Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de
l’Estat 18/2014, del 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència
Tram. 212-00012/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de
desembre de 2014, d’acord amb l’article 17.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de
diputada al Parlament de Catalunya, de Mireia Canals
i Botines, del GP de Convergència i Unió, amb efectes
des del 2 de desembre de 2014.
Palau del Parlament, 2 de desembre de 2014
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 95585).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.12.2014.

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec
ció 4.67.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.
4.45.05.

COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/10

Substitució temporal de membres
Reg. 94712; 94713 / Coneixement: Mesa de la
Comissió d’Afers Institucionals, 27.11.2014

Reg. 94712
A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, comunica
que el diputat Manuel Reyes López ha estat substituït
per la diputada Marisa Xandri Pujol com a membre de
la Comissió d’Afers Institucionals, als efectes exclusius del Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat
del sector de la comunicació (tram. 200-00017/10) i de
la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012,
3.10.75.
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de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
(tram. 202-00037/10).

4.45.14.

Núm. 445

COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014
Composició de la Comissió d’Investigació
sobre la Fallida de Spanair

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Tram. 407-00003/10

Reg. 94713

Substitució de diputats
Reg. 94267 / Coneixement: Mesa

A la Mesa del Parlament

del Parlament, 02.12.2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, comunica
que el diputat Manuel Reyes López ha estat substituït
pel diputat Pere Calbó i Roca com a membre de la Comissió d’Afers Institucionals, als efectes exclusius de
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (tram. 202-00056/10).
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a la comissió parlamentària:
Comissió
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.13.

A la Mesa del Parlament

Alta
Benet Maimí i Pou
Baixa
Roger Montañola i Busquets

COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014
Composició de la Comissió d’Estudi de la
Reforma Horària

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Tram. 406-00005/10

Designació de la presidència i substitució de
diputats

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Reg. 96005 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Oriol Amorós i March es dóna de baixa
com a membre de la Comissió d’Estudi de la Reforma
Horària, a l’hora que comunica la seva substitució a la
presidència per la diputada Agnès Russiñol i Amat, i
comunica que la diputada Teresa Vallverdú Albornà
ha estat designada membre de l’esmentada comissió.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Control del compliment de la Resolució 666/X,
sobre les inversions ferroviàries i els procediments d’adjudicació d’obra civil
Tram. 290-00596/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 94265 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la resolució 666/X,

4.45.13.
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amb número de tramitació 290-00596/10, sobre les inversions ferroviàries i els procediments d’adjudicació
d’obra civil, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.
Barcelona, 21 de novembre de 2014
Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Núm. 445

En aquest sentit, l’ATM de Barcelona està executant,
en el marc del projecte T-Mobilitat, un estudi per definir el model tarifari i la zona de zonificació per a la
integració tarifària del conjunt de Catalunya, tot fixant
les bases del nou sistema de gestió i garanteixi la viabilitat econòmica del sistema.
Barcelona, 27 de novembre de 2014
Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i
Ocupació (reg. 94265).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2014 al 21.01.2015) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió
corresponent, el qual finirà el 22.01.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.

Control del compliment de la Resolució 711/X,
sobre el millorament de la seguretat de la carretera C-31 i la revisió dels protocols d’informació del tram sud
Tram. 290-00640/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 95233 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 02.12.2014

Control del compliment de la Resolució
710/X, sobre la modificació del mapa de zones del sistema tarifari integrat i l’establiment d’un sistema de quilometratge per al
projecte de la T-Mobilitat
Tram. 290-00639/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 95232 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 710/X, sobre la modificació del mapa de zones del sistema tarifari integrat i l’establiment d’un sistema de quilometratge per
al projecte de la T-Mobilitat (tram. 290-00639/10), us
informo del següent:
En el marc de l’execució del projecte T-Mobilitat es
preveu dur a terme una revisió del sistema de zonificació del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona amb la intenció de corregir algunes disfuncions detectades amb el sistema actual i
garantir el tractament més equitatiu possible dels diferents municipis, inclòs el municipi de Molins de Rei.
El projecte preveu un tractament tarifari que afavoreixi els usuaris que fan un ús més recurrent del sistema
de transport públic per atendre les seves necessitats
de mobilitat obligada i permetre a la vegada mantenir
l’actual sistema de tarifació social per a determinats
col·lectius que per la seva singularitat requereixen d’un
tractament específic.
4.50.01.

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 711/X, sobre el millorament de la seguretat de la carretera C-31 i la revisió dels protocols d’informació del tram sud (tram.
290-00640/10), us informo del següent:
En el DOGC 6529, de 27 de desembre de 2013, es va
publicar l’Acord GOV/186/2013, de 23 de desembre,
pel qual s’aprova la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista Castelldefels - Sitges - el Vendrell
(C-32). Aquest Acord incorpora el conveni que recull
aquestes modificacions. En la clàusula sisena s’especifiquen concretament les actuacions de millora en
l’àrea d’influència de l’autopista.
S’han elaborat protocols entre la Direcció General
d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre i el Servei Català de Trànsit per millorar la informació als panels de
la C-31/C-32 perquè informin puntualment de les incidències a la via. Igualment s’ha elaborat un Conveni
de col·laboració amb el Departament d’Interior, el Servei Català de Trànsit i la societat concessionària Aucat, per treballar conjuntament en matèria de seguretat
ciutadana, gestió de trànsit i emergències.
L’aixecament de les barreres en situacions específiques i més enllà de les retencions o supòsits produïts
en la gestió habitual d’una via, és un punt a estudiar i
concretar, d’acord amb la Resolució 408/X, de 13 de
novembre de 2013, del Parlament de Catalunya, per
part del grup de Treball, ja constituït, per a la gestió
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dels sistema d’autopistes i dels peatges com a elements
reguladors de la mobilitat.

luació ambiental estratègica, i de la gestió de l’aigua en
el compliment de la Directiva marc de l’aigua.

Barcelona, 27 de novembre de 2014

Pel que fa a la proposta de cabals ambientals, el 4 d’abril
de 2014 la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre (CSTE) es va reunir en sessió ordinària. En
aquesta sessió es van exposar les al·legacions presentades al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, les principals discrepàncies amb aquest Pla, així com les diferències amb la proposta de cabals ambientals que la
mateixa CSTE havia aprovat el 2007. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), des del 2007, ha adquirit noves dades del medi i coneixement en l’àmbit del càlcul
de cabals ecològics que ha permès analitzar tècnicament diferents possibilitats d’implantació de diferents
valors en funció dels elements ambientals i socials a
preservar, i els seus possibles efectes sobre les actuals
activitats de la zona, fet que pot permetre un debat i
una anàlisi més concrets del règim de cabals ecològics
a implantar al tram final del riu Ebre. Aquesta anàlisi
caldrà dur-la a terme en el procés de consulta pública i concertació que la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) ha de dur a terme per aprovar i revisar el
Pla hidrològic de conca, segon cicle (2016-2021) entre
gener i juny de 2015.

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02.

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 105/X,
sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
i sobre el Pla de protecció integral del delta
de l’Ebre
Tram. 390-00105/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 94399 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment a la Moció 105/X, sobre el Pla hidrològic
de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de l’Ebre (tram. 390-00105/10), us informo del següent:
El 29 d’abril de 2014, la Generalitat de Catalunya
va enviar un requeriment al president del Govern en
què considerava que el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre, aprovat mitjançant RD
129/2014, no s’ajustava a l’ordenament jurídic vigent
i va formular un requeriment previ, d’acord amb el
que preveu la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Aquest requeriment
demanava que es deixés sense efecte el Reial Decret
129/2014, que es retrotraguessin les actuacions i que
es modifiquessin els articles sobre els cabals ecològics. El Govern de l’Estat no va respondre el requeriment i, per tant, es considera una presumpta denegació
per silenci administratiu.
La Generalitat està treballant en aquests moments en la
tramitació d’una demanda al Tribunal Suprem pel mateix assumpte. El 31 de juliol de 2014 es va admetre a
tràmit el recurs contenciós administratiu contra la presumpta denegació del requeriment previ esmentat. En
iniciar aquest tràmit, el Tribunal Suprem va demanar
l’expedient del cas a l’Estat. El 20 d’octubre passat es
va notificar a la Generalitat de Catalunya que s’havia
requerit a l’Estat que completés l’expedient. En aquests
moments s’està a l’espera d’aquest tràmit per presentar
la demanda al Tribunal Suprem, i denunciar l’incompliment de la normativa europea en matèria de protecció del medi, dels espais i espècies protegides, de l’ava4.50.02.

Pel que fa als llocs d’importància comunitària (LIC),
zones d’especial conservació (ZEC) i la Xarxa Natura 2000, les dades més recents de què es disposa són
les de l’informe de seguiment de l’estat de conservació dels hàbitats d’interès comunitari, corresponents a
l’informe d’avaluació del compliment de la directiva
92/43, d’hàbitats (sexenni 2007-2012).
D’acord amb aquest informe, les dades corresponents
als hàbitats d’interès comunitari que es poden trobar al
Delta de l’Ebre són les del quadre de l’annex 1.
En aquests moments, està en fase d’elaboració el Pla
especial del Delta de l’Ebre, la redacció del qual es
preveu que finalitzi durant el primer trimestre de 2015.
Així mateix, l’instrument de gestió aprovat per l’Acord
GOV/150/2014 (DOGC 6744, de 6 de novembre de
2014), inclou tota la informació relativa a l’estat actual
de conservació, les pressions, els objectius i les mesures de conservació per a tots els hàbitats i les espècies
presents al tram baix de l’Ebre
Per a la redacció d’aquest instrument s’ha fet una revisió exhaustiva de la informació existent a Catalunya
sobre la distribució dels hàbitats i de les espècies i s’ha
obtingut informació més recent per incloure als Formularis Normalitzats de Dades. A continuació es revisaran els formularis i es trametran a la Comissió.
L’instrument de gestió aprovat inclou, també, una avaluació adequada de l’estat de conservació de tots els
hàbitats i espècies presents al tram baix del riu Ebre,
tal i com es demana, així com una determinació dels
seus objectius de conservació en el conjunt de la regió
mediterrània catalana, aquest instrument determina

Informació

42

9 de desembre de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

l’estat de conservació favorable per a tots els hàbitats i
espècies presents al tram baix del riu Ebre.
En la redacció de l’instrument de gestió es va consultar
amb representants del delta de l’Ebre, així com amb
l’equip tècnic del Parc Natural de manera que s’ha revisat i actualitzat la informació continguda a l’instrument, d’acord amb aquestes consultes.
Pel que fa a les badies d’Alfacs i del Fangar i l’estuari de l’Ebre, l’ACA acaba de revisar les zones vulnerables, i ha incorporat aquelles zones en les quals
està demostrat que hi ha problemes de nitrats d’origen
agrari. En el cas de les badies de la desembocadura
de l’Ebre, els nivells de nitrats registrats a les aigües
costaneres són baixos, i no existeix la certesa que les
aportacions de nitrats siguin d’origen agrari (hi ha
també fonts importants de nitrogen d’origen urbà a la
badia dels Alfacs). Aquesta zona, per tant, està en estudi, i s’analitzarà la possibilitat d’incorporar-la en la
propera revisió de les zones vulnerables. Alhora, en la
revisió de les zones vulnerables a Catalunya que recentment s’ha dut a terme, i en el procés d’informació
pública realitzada entre els mesos de juliol i agost de
2014, no s’ha registrat cap al·legació que demanés la
inclusió de les badies del Delta de l’Ebre com a nova
zona vulnerable.
En la mateixa zona, actualment hi ha diverses propostes sobre la taula per combatre els efectes de l’erosió
que està afectant especialment al Fangar i que estan
sent consensuades amb tots els agents implicats.
Pel que fa a les ZEPIM, aquestes són figures de protecció establertes en el Protocol sobre les zones especialment protegides i la diversitat biològica en el Mediterran, adoptat a Barcelona el 10 de juny de 1995 i
a Montecarlo el 24 de novembre de 1996. El Govern
de l’Estat espanyol el va ratificar el 23 de desembre de
1998 (BOE 302, de 18 de desembre de 1999).
D’acord amb aquest protocol, les parts del conveni poden presentar propostes per declarar noves ZEPIM.
Els criteris per a la declaració d’aquestes zones consisteixen en: que es tracti de llocs que duguin a terme
una funció important en la conservació dels components de la diversitat biològica de la Mediterrània; que
continguin ecosistemes típics de la zona mediterrània
o hàbitats d’espècies en perill i que tinguin un interès
científic, estètic o cultural especial. Aquestes propostes s’han de presentar al centre d’activitats regionals
de cada estat.
Pel que fa al Projecte de Decret del Catàleg de la Fauna Amenaçada de Catalunya, aquest inclou aquelles
espècies i subespècies de la fauna autòctona protegida
amenaçades i que, per tant, sense perdre la seva consideració de protegides i el règim corresponent, necessiten d’un grau de protecció superior. Les espècies i
subespècies de fauna autòctona catalogades es classifiquen en les categories de «en perill d’extinció» o de
«vulnerables» en funció del seu status de conservació
4.50.02.
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i grau d’amenaça. En el Decret s’estableixen també les
mesures de conservació de les espècies i subespècies
catalogades.
En aquests moments el Decret es troba a l’Assessoria
Jurídica per tal que emeti l’informe corresponent. Posteriorment s’haurà de sotmetre el Decret al Consell
Tècnic, al Consell de Protecció de la Natura, al tràmit
d’audiència i exposició pública i al dictamen preceptiu
de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, hi ha
en elaboració diversos plans de recuperació d’espècies
relacionades amb l’Ebre.
D’acord amb la moció, s’ha enviat un escrit a la secretaria Ramsar alertant del risc de canvi de les característiques ecològiques de la zona humida d’importància
internacional del Delta de l’Ebre, i està previst convocar el CSTE el proper mes de gener.
Quant al Pla integral de protecció del delta de l’Ebre
(PIPDE), es va aprovar el seu document base el 2006.
Aquest incloïa les actuacions a desenvolupar en el període 2006-2008. La major part d’aquestes actuacions
ja s’han executat, tal i com es detalla a l’annex 2.
Les actuacions del PIPDE han estat incloses al Pla hidrològic de l’Ebre dins del seu Programa de mesures.
Per a què aquestes actuacions arribin a ser un instrument de planificació i desenvolupament territorial cal
preveure una millor coordinació per part de les múltiples administracions que intervenen en el territori i
l’Administració general de l’Estat.
L’annex 3 resumeix les actuacions previstes en el Document Base del PIPDE per al període 2006-2008 i el
seu grau d’execució segons dades recollides l’any 2012.
Serà en el nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, que
la CHE ha de posar a informació pública i concertació a partir del gener de 2015 durant un període de 6
mesos, on caldrà revisar les mesures incloses per a la
zona del delta de l’Ebre i establir les que aporten una
millor fiabilitat en la preservació dels valors ambientals i econòmics de la zona.
El PIPDE ha estat incorporat dins de l’Esquema de Temes Importants (ETI) que el Consejo del Agua de la
Demarcación de la conca de l’Ebre va aprovar en sessió
8 d’octubre de 2014, i és en aquest àmbit on caldrà analitzar i valorar el contingut concret que s’incorpori al
Programa de mesures del nou Pla hidrològic de conca.
Pel que fa al Pla de regadius de Catalunya, en la sessió
plenària del Parlament de l’onze de juliol de 2014 es va
aprovar, entre d’altres, la resolució següent:
«[...] 7.a) Fixar objectius perdurables en la previsió i
l’execució de regadius. En aquesta desena legislatura,
els objectius s’han de fixar en el termini de dotze mesos
a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, consultant prèviament els representants del sector. S’han de
considerar prioritàries les actuacions per a acabar els
regadius que estan en fase d’execució i les actuacions
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de modernització de les zones de regadiu tradicional
mitjançant sistemes més eficients en l’ús de l’aigua, i
s’ha de tenir en compte en els objectius el desenvolupament de la indústria agroalimentària relacionada amb
les produccions obtingudes dels regadius.»
Barcelona, 24 de novembre de 2014
Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 108/X, sobre les persones en situació de dependència
Tram. 390-00108/10

Núm. 445

(tràmit Consulta de l’estat de pagaments de documents) com a la pàgina web del Departament d’Economia i Coneixement.
D’altra banda, pel que fa als punts 3 i 4 us informem
que en el ple del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la
Depedencia instem reiteradament a què el Govern de
l’Estat compleixi amb el finançament que estableix la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència i manifestem la nostra disconformitat
amb el Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat.
Barcelona, 24 de novembre de 2014
Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 93841 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 02.12.2014

Control del compliment de la Moció 120/X,
sobre la política industrial

A la Mesa del Parlament

Tram. 390-00120/10

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment al punt 2.b i 2.c de la Moció 108/X, sobre
les persones en situació de dependència (tram. 39000108/10), us informem que el passat dia 16 de juny
de 2014 es va convocar el Ple del Consell General de
Serveis Socials, que va tractar monogràficament sobre
la situació i propostes de millora de l’atenció a les persones amb dependència.
D’altra banda, el 30 de juliol d’enguany es va convocar la darrera Comissió mixta de seguiment del desplegament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Amb la finalitat de
treballar conjuntament Govern i grups parlamentaris,
els hem tramès les dades evolutives, de finançament i
propostes de sostenibilitat del sistema. Restem a l’espera de rebre les aportacions dels grups referents a les
mesures de sostenibilitat de l’actual sistema per estudiar-les i treballar-les conjuntament.
Pel que fa al punt 2.d referent a la nova programació
territorial dels recursos d’atenció social especialitzada
i domiciliària a Catalunya amb relació al Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, us informem que actualment està en fase d’avaluació i suport
metodològic per part d’Ivàlua, i es preveu que es publiqui durant l’any 2015.
En relació amb el punt 2.e sobre la publicació de les
obligacions reconegudes del 2013 pendents de pagament dels serveis d’atenció a les persones en situació
de dependència, us fem avinent que aquesta informació ja és pública tant a l’Oficina Virtual de Tràmits
4.50.02.

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 94266 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació
de l’informe de compliment de la moció 120/X, amb
número de tramitació 390-00120/10, sobre la política
industrial, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.
Barcelona, 21 de novembre de 2014
Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i
Ocupació (reg. 94266).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 09.12.2014 al 31.12.2014) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió
corresponent, el qual finirà el 15.01.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.
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Control del compliment de la Moció 125/X,
sobre la violència que generen els grups radicals i els organitzats

Núm. 445

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 27.11.2014.

Tram. 390-00125/10

Sol·licitud de pròrroga

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el
compliment de la Moció 105/X, sobre el Pla
hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el
Pla de protecció integral del delta de l’Ebre

Reg. 94696 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller d’Interior de
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Tram. 354-00354/10

Acord sobre la sol·licitud

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Moció 125/X (número de tramitació 390-00125/10) sobre la violència que generen
els grups radicals i els organitzats, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 29, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 551.

Barcelona, 24 de novembre de 2014

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller
d’Empresa i Ocupació sobre la contractació
de la directora del Centre de Promoció de
Negocis de Londres

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Tram. 354-00357/10

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg.
94696).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 23.12.2014 al 28.01.2015) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió
corresponent, el qual finirà el 29.01.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2014.

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marc Vidal i Pou, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 94708).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 28.11.2014.

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

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de
Governació i Relacions Institucionals sobre el
cost i els mitjans de la campanya i el procés
participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 354-00351/10

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 95988).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 02.12.2014.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 92432).

4.53.03.
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Núm. 445

Proposta de compareixença de Montserrat
Pareja Eastaway, professora titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de
la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge,
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del síndic de
greuges amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02165/10

Tram. 352-02168/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’Ada Colau,
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02166/10

Tram. 352-02169/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença de Carme Trilla
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02167/10

Tram. 352-02170/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02171/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02172/10

Tram. 352-02176/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics,
Socials i Culturals amb relació al Projecte de
llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02173/10

Tram. 352-02177/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector
de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02174/10

Tram. 352-02178/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02175/10

Tram. 352-02193/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 92354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector
de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02194/10

Tram. 352-02198/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors
i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges
buits

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02199/10

Tram. 352-02195/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació al Projecte de
llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02196/10

Tram. 352-02200/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02197/10

Tram. 352-02201/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els
habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l’impost
sobre els habitatges buits

Tram. 352-02202/10

Tram. 352-02206/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb
relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els habitatges buits

Tram. 352-02203/10

Tram. 352-02207/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Promotors
Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges
buits

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02220/10

Tram. 352-02204/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92757).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02205/10

Tram. 352-02221/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 92691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92758).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Núm. 445

Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la
Propietat Urbana de Catalunya amb relació
al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02222/10

Tram. 352-02226/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92759).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92763).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Constructors d’Obres de
Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02223/10

Tram. 352-02227/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92760).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de
Finques de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02224/10

Tram. 352-02228/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92761).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l’impost
sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02225/10

Tram. 352-02229/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92762).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92766).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Informació

50

9 de desembre de 2014

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Habitatge i Sòl amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02230/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92767).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Tram. 352-02234/10

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92771).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença del director de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els
habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02235/10

Tram. 352-02231/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92768).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92772).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02236/10

Tram. 352-02232/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92773).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els
habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges
buits

Tram. 352-02233/10

Tram. 352-02237/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92770).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Núm. 445

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92774).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una representació de Càritas amb relació al Projecte de
llei de l’impost sobre els habitatges buits

Núm. 445

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02238/10

Tram. 352-02242/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92775).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs,
Caixes i Assegurances de Catalunya (AicecAdicae) amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02239/10

Tram. 352-02243/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92776).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença del Col·legi d’A
parelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02240/10

Tram. 352-02244/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 92777).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02241/10

Tram. 352-02245/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb
relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els habitatges buits

Proposta de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02246/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Tram. 352-02262/10

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 92971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença de Míriam Paredes i Espinar, assessora de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els
habitatges buits

Proposta de compareixença de Carme Trilla,
responsable d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte
de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02263/10

Tram. 352-02247/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 92971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’Anna del Frago, presidenta de la Comissió d’Habitatge
de la Federació de Municipis de Catalunya,
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02264/10

Tram. 352-02248/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació al Projecte de llei de
l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença de Xavier Becerra Castells, responsable de polítiques
d’habitatge de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02249/10

Tram. 352-02265/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 92794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 92971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 92971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.
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Proposta de compareixença de Laura Pelay,
responsable de polítiques d’habitatge de la Unió
General de Treballadors, amb relació al Projecte
de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença del secretari
d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02266/10

Tram. 352-02270/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 92971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras,
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte
de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença del director de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els habitatges buits

Tram. 352-02267/10

Tram. 352-02271/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 92971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença de Josep Ibars,
secretari del Consell Nacional de la Joventut, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença de Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, amb
relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els habitatges buits

Tram. 352-02268/10

Tram. 352-02272/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 92971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença de Montserrat
Torrent, en representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya,
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença del secretari
d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02269/10

Tram. 352-02273/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 92971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària amb
relació al Projecte de llei de l’impost sobre
els habitatges buits

Núm. 445

Proposta de compareixença d’una representació de la Immobiliària Colonial amb relació
al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
Tram. 352-02278/10

Tram. 352-02274/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de la immobiliària Solvia amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de l’impost
sobre els habitatges buits
Tram. 352-02275/10

Tram. 352-02279/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei
de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la immobiliària Anticipa amb relació
al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Tram. 352-02276/10

Tram. 352-02280/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Proposta de compareixença d’una representació de la immobiliària Servihabitat amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els
habitatges buits

Tram. 352-02277/10

Tram. 352-02281/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

4.53.05.

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.
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Proposta de compareixença d’Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre
d’Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, amb relació al
Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Núm. 445

Sol·licitud de compareixença d’Alba Alfageme, coordinadora de la Unitat de Suport a
l’Atenció de Víctimes, davant la Comissió
d’Igualtat de les Persones perquè presenti
l’estudi «Els homicidis per violència masclista a Catalunya 2008-2012»
Tram. 356-00915/10

Tram. 352-02282/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 94709).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de
les Persones, 28.11.2014.

Proposta de compareixença del president de la
Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits

Sol·licitud de compareixença de Francesc
Torralba Roselló, president del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui el codi
d’ètica de la Policia de Catalunya

Tram. 352-02283/10

Sol·licitud

Tram. 356-00917/10

Presentació: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 92987).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, 27.11.2014.

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè expliqui els objectius de la seva tasca a l’Oficina

Sol·licitud

Presentació: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (reg. 94711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior,
02.12.2014.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Torralba Rosselló, president del Comitè d’Ètica
de la Policia de Catalunya, davant la Comissió
d’Interior perquè presenti el Codi d’ètica

Tram. 356-00908/10

Sol·licitud

Tram. 356-00922/10

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 93010).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 27.11.2014.

4.53.05.

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 94956).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior,
02.12.2014.
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Compareixença de Lluís Laínz i Lluís Camprubí, en representació del Centre de Formació
de Tècnics Esportius de l’Escola Pia SarriàCalassanç, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la Direcció Esportiva de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008,
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions
de l’esport
Tram. 353-00567/10

Núm. 445

Tram. 353-00570/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Substanciació

Compareixença d’una representació del Col·
legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença d’una representació de
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00568/10

Tram. 353-00571/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença de Gemma Vilaró Mendiola,
directora de l’Escola Catalana de l’Esport,
amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici
de les professions de l’esport
Tram. 353-00569/10

Compareixença de Gerard M. Figueras i Albà, director del Consell Català de l’Esport,
amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici
de les professions de l’esport
Tram. 353-00572/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença d’una representació de la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 353-00573/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

4.53.15.
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Compareixença d’una representació de la
Unió de Consells Esportius de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici
de les professions de l’esport

Compareixença d’Antoni Lloret i Guisasola,
gerent de la Federació Catalana de Pitch &
Putt, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport

Tram. 353-00574/10

Tram. 353-00578/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença d’un representant de la Federació Catalana de Futbol amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Compareixença de Josep Lluís Samper Bustins, president del Club de Bàsquet Sant
Narcís, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport

Tram. 353-00575/10

Tram. 353-00579/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença de Rafel Niubò i Baqué, exsecretari general de l’Esport, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les
professions de l’esport

Compareixença de Jaume Mora, president
del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport

Tram. 353-00576/10

Tram. 353-00580/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

Compareixença de Jaume Bantulà Janot, director del grau en ciències de l’activitat física i de l’esport de la Universitat Ramon Llull,
amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici
de les professions de l’esport

Compareixença de Francesc Serra, president de la Federació Catalana de Korfbal,
amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici
de les professions de l’esport
Tram. 353-00581/10

Tram. 353-00577/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.

4.53.15.

Compareixença feta en la sessió 48 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 550.
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Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives

Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives de
Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives

Tram. 353-00812/10

Tram. 353-00816/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença d’una representació de la
Federació de Cooperatives d’Habitatges de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de
cooperatives

Compareixença del president o d’una representació de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de cooperatives

Tram. 353-00813/10

Tram. 353-00817/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de cooperatives

Compareixença del director o d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de cooperatives

Tram. 353-00814/10

Tram. 353-00818/10

Decaïment

Substanciació

Decaïment en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença d’una representació de la
Federació de Cooperatives d’Ensenyament
de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de cooperatives

Compareixença de David Cos, president del
grup Clade, amb relació al Projecte de llei de
cooperatives
Tram. 353-00819/10

Tram. 353-00815/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

4.53.15.

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.
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Compareixença de Miquel Àngel Oliva, director general d’Abacus Cooperativa, amb
relació al Projecte de llei de cooperatives

Núm. 445

Compareixença d’una representació de
Coop57, cooperativa de serveis financers ètics
i solidaris, amb relació al Projecte de llei de cooperatives

Tram. 353-00820/10

Tram. 353-00825/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb relació al Projecte de llei de cooperatives

Compareixença d’una representació del Col·
lectiu Ronda amb relació al Projecte de llei
de cooperatives

Tram. 353-00821/10

Tram. 353-00826/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença d’Antoni Pané, director general de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, amb
relació al Projecte de llei de cooperatives

Compareixença de Lluís Roig, gerent de Cellers Domenys i president de l’Associació de
Seccions de Crèdit, amb relació al Projecte
de llei de cooperatives

Tram. 353-00822/10

Tram. 353-00827/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença de Pere Ferré, director de
Coselva, amb relació al Projecte de llei de
cooperatives

Compareixença d’una representació de la
Caixa d’Enginyers, Societat Cooperativa de
Crèdit, amb relació al Projecte de llei de cooperatives

Tram. 353-00824/10

Substanciació

Tram. 353-00828/10

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

4.53.15.
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Compareixença de Jordi Via, fundador de la
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i
membre del grup ECOS, amb relació al Projecte de llei de cooperatives
Tram. 353-00829/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Compareixença d’una representació de la
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de cooperatives

On hi diu
353-00993/10
353-00994/10
353-00995/10
353-00996/10
353-00997/10
353-00998/10
353-00999/10
353-01000/10
353-01001/10
353-01002/10
353-01003/10
353-01004/10
353-01005/10

Tram. 353-00833/10

Núm. 445

Hi ha de dir
353-00963/10
353-00964/10
353-00965/10
353-00966/10
353-00967/10
353-00968/10
353-00969/10
353-00970/10
353-00971/10
353-00972/10
353-00973/10
353-00974/10
353-00975/10

Compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el
procés d’implantació de la T-Mobilitat

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 552.

Tram. 357-00640/10

Substanciació

Compareixences amb relació al Projecte de
llei d’incorporació de la propietat temporal
i de la propietat compartida al llibre cinquè
del Codi civil de Catalunya

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 551.

Tram. 353-00946/10 a 353-00975/10

Compareixença d’una representació de la
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona davant la Comissió de Territori
i Sostenibilitat per a informar sobre les possibles irregularitats en la gestió de quatre
promocions d’habitatges de dotació pública
als barris de les Corts, Can Peguera, Porta i
la Sagrera, de Barcelona

Corrrecció d’errades de publicació (BOPC 440)

En el BOPC 440, a les pàg. 179 a 182, es van publicar amb un número d’expedient que no es correspon
les compareixences acordades amb relació al Projecte
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya. A continuació se’n detalla la correcció:
On hi diu
353-00976/10
353-00977/10
353-00978/10
353-00979/10
353-00980/10
353-00981/10
353-00982/10
353-00983/10
353-00984/10
353-00985/10
353-00986/10
353-00987/10
353-00988/10
353-00989/10
353-00990/10
353-00991/10
353-00992/10

4.53.15.

Tram. 357-00740/10

Substanciació

Hi ha de dir
353-00946/10
353-00947/10
353-00948/10
353-00949/10
353-00950/10
353-00951/10
353-00952/10
353-00953/10
353-00954/10
353-00955/10
353-00956/10
353-00957/10
353-00958/10
353-00959/10
353-00960/10
353-00961/10
353-00962/10

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C
551.
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Compareixença de representants de la Plataforma d’Infància de Catalunya i del Comitè
de Catalunya de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància per a exposar les conclusions de la jornada del vint-i-cinquè aniversari
de la Convenció sobre els drets de l’infant
pel que fa a les claus per a fer avançar els
drets dels infants a Catalunya

Compareixença de Miguel Ángel Mayo, inspector d’Hisenda i coordinador del Sindicat
de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha), davant la Comissió d’Investigació sobre
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política

Tram. 357-00807/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió de
la Infància, tinguda el 25.11.2014, DSPC-C 545.

Tram. 357-00834/10

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Substanciació

Compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-00810/10

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 01.12.2014,
DSPC-C 548.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 04.12.2014,
DSPC-C 553.

Compareixença de Joan Francesc Pont Clemente, catedràtic de dret financer i tributari
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00835/10

Compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el
procediment d’adjudicació i finançament del
projecte de la T-Mobilitat
Tram. 357-00815/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 03.12.2014, DSPC-C 551.

Compareixença de Luis Manuel Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença d’una representació de l’Organització Internacional del Treball davant
la Comissió de Polítiques de Lluita contra la
Desocupació

Tram. 357-00836/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Tram. 357-00821/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de
Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda el
28.11.2014, DSPC-C 547.

4.53.15.
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Compareixença de Carles Ramió, catedràtic
de ciència política i administració de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política

Núm. 445

Compareixença de Javier de la Rosa, exrepresentant de KIO España, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00977/10

Tram. 357-00837/10

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 2, tinguda el 21.11.2014, DSPC-C 543.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Macià Alavedra i Moner,
exconseller de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Fèlix Millet, empresari i
expresident de la Fundació Orfeó Català, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00974/10

Tram. 357-00978/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Lluís Prenafeta i Garrusta, ex-secretari general de Presidència, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Jordi Montull Bagur, advocat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques
de Corrupció Política
Tram. 357-00979/10

Tram. 357-00975/10

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Luis Pascual Estevill,
exjutge, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques
de Corrupció Política

Compareixença de Daniel Osàcar Escrig,
extresorer de Convergència Democràtica de
Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00980/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00976/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

4.53.15.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.
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Compareixença de Joan Piqué Vidal, advocat, davant la Comissió d’Investigació sobre
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política

Compareixença de Lluís Gavaldà, ex-director general d’Ocupació, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00981/10

Tram. 357-00985/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Luis García Sáez, exdiputat socialista, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les
Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Bartomeu Muñoz Calvet,
exalcalde de Santa Coloma de Gramenet i
ex-vicepresident primer de la Diputació de
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00982/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00986/10

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Vicenç Gavaldà, ex-secretari d’organització d’Unió Democràtica de
Catalunya, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Marc Escolà, exgerent del
Consell Comarcal del Priorat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00983/10

Tram. 357-00987/10

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Fidel Pallerols Montoya,
empresari, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Jaume Figueres, expresident del Consell Comarcal del Priorat, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00984/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00988/10

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

4.53.15.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.
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Compareixença de Josep Maria Penín, empresari, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Felipe González Márquez, expresident del Govern, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00989/10

Tram. 357-00993/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo, exsecretària de Jordi Pujol
Ferrusola, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença d’Itziar González Virós, exregidora del Districte de Ciutat Vella, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00994/10

Tram. 357-00990/10

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Juan Antonio Salguero
Sànchez, empresari, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les
Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Carme García Suárez,
exregidora de l’Ajuntament de Sabadell, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00991/10

Tram. 357-00995/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de José María Aznar López,
expresident del Govern, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00992/10

Tram. 357-00996/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

4.53.15.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.
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Compareixença de Francesc Cabana Vancells, advocat, historiador i cofundador de
Banca Catalana, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les
Pràctiques de Corrupció Política

Núm. 445

Compareixença de Josep Manuel Novoa Novoa, periodista i escriptor, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01001/10

Tram. 357-00997/10

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Carlos Fajardo, ex-director general de TISA, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i
les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença del director de l’Agència Tributària en el primer Govern socialista davant
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-01002/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00998/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Rafael del Barco Carreras, escriptor, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les
Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Jaume Camps i Rovira, exdiputat de Convergència i Unió, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-01003/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-00999/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Josep Cortadellas Gratacós, exdirector de Turisme, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Jaime Sentís Abad, exgerent d’empresa i ex-director financer de
Casinos de Catalunya, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-01004/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-01000/10

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

4.53.15.
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Compareixença de Josep Maria Cullell Nadal, exconseller de la Generalitat, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Miquel Bonilla i Ruíz, exdirector de l’Institut Català del Sòl, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-01005/10

Tram. 357-01009/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Josep Anton Fontdevila
Nadal, exgerent d’Adigsa, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença d’Emili Mas i Margarit, exgerent de l’Institut Català del Sòl, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-01006/10

Tram. 357-01010/10

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Jordi Huguet, exgerent
d’Adigsa, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença de Josep Lluís Carod-Rovira, exvicepresident de la Generalitat, davant
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-01007/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-01011/10

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Carles Vilarrubí Carrió,
empresari, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Compareixença d’Alfons Montserrat Esteller,
alcalde d’Alcanar, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i
les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-01008/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 357-01012/10

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

4.53.15.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.
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Compareixença de Montserrat Turu i Rosell, exdirectora de Patrimoni de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política

4.67.

Núm. 445

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia a la condició de diputada

Tram. 357-01013/10

Presentació

Acord de tenir la sessió de compareixença

Reg. 95507

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Ramon García-Bragado
i Acín, ex-tinent d’alcalde de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01014/10

A la Mesa del Parlament
Mireia Canals i Botines, diputada electe al Parlament
de Catalunya en la X legislatura, d’acord amb el que
estableix l’article 17.a del Reglament del Parlament,
presenta la renúncia a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els
efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014
Mireia Canals i Botines
Diputada del GP de CiU

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació

Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, exsecretari d’Habitatge i expresident
d’Adigsa, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01015/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

Compareixença de Manuel Valderrama, propietari d’Olivia Hotels, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals
i les Pràctiques de Corrupció Política

Reg. 95585

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, que constitueixen
una desena part dels membres d’aquesta cambra, d’acord
amb el que estableixen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, sol·liciten un dictamen previ a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional amb relació a la Llei 18/2014, de 15 d’octubre,
d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència (BOE 252 de 17 d’octubre de
2014), pel que fa al contingut dels preceptes següents:
– Els articles 4, 5, 6, 7.2, de la llei espanyola que podrien vulnerar les competències de la Generalitat en
la regulació de les zones de gran afluència turística
(ZGAT en endavant).
– Els articles 59, 63.3, 64.3, de la llei espanyola que
podrien vulnerar les competències de la Generalitat en
l’establiment d’una política específica de desenvolupament de la xarxa de transport de gas.

Tram. 357-01016/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
en la sessió 3, tinguda el 01.12.2014, DSPC-C 548.

– Els articles 71, 72, 73, de la llei espanyola que podrien vulnerar les competències de la Generalitat en
l’eficiència energètica.
– Els articles 92.3 i .4, 98.5, 101, 102, 114.6, 114.7,
114.12, 114.17 i 114.18, 116.2, 117.2 i les Disposicions

4.67.
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finals primera i segona de la llei espanyola que podrien vulnerar les competències de la Generalitat en el
foment de l’ocupabilitat i l’ocupació.
– L’article 124 de la norma espanyola podria afectar
l’autonomia financera de la Generalitat i vulnerar la
seva competència per a la creació de tributs, específicament en allò relacionat amb l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.
– Les disposicions addicionals de la dinovena a la vinti-quatrena de la llei espanyola podrien afectar el dret
a la intimitat dels ciutadans i a les competències executives de la Generalitat en matèria de Registre Civil.
Fonaments jurídics
Primer
L’article 4 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre estableix
que s’entendrà com a ZGAT al conjunt de municipis
establerts a l’Annex I si les Comunitats Autònomes
no n’haguessin declarat cap en el termini de 6 mesos.
L’article 5 regula en el mateix sentit la consideració de
tot el terme municipal com a ZGAT, si en el termini de
2 mesos no s’ha declarat almenys una ZGAT als municipis que reuneixin els requisits de la Disposició addicional onzena del RDL 20/2012, de 13 de juliol. L’article 7.2 determina els requisits per declarar les ZGAT, i
obliga a aquesta declaració en els municipis on concorrin aquestes característiques i l’article 6 regula l’obertura, trasllat i ampliació d’establiments comercials.
La determinació de les ZGAT per part de l’Estat vulnera les competències de la Generalitat en matèria de
comerç (art. 121 EAC) i es situen en contra de la jurisprudència del mateix Tribunal Constitucional: «(...) es
a la propia Comunidad Autónoma a la que corresponde precisar las zonas en las que, por ser calificadas de
gran afluencia turística, es aplicable la libertad horaria, por lo que la existencia de ésta se vincula a las decisiones autonómicas relativas a la determinación de
las zonas de su territorio que, a efectos comerciales,
hayan de ser consideradas como tales zonas de gran
afluencia turística»(STC 88/2010, FJ 5).
És per això que els articles 4, 5, 6, 7.2 de la llei espanyola vulneren les competències autonòmiques, tenint en compte que s’exclou a aquestes del marge mínim d’apreciació per decidir la seva pròpia política de
comerç respecte del règim especial d’horaris en les
ZGAT. La llei precisa de manera concreta quines seran aquestes ZGAT i estableix que en cas que no siguin declarades així per les Comunitats Autònomes,
s’entendran ZGAT igualment. En definitiva s’elimina
directament qualsevol marge d’apreciació qualitatiu o
substantiu de les comunitats autònomes per a la determinació de les ZGAT, en la mesura que la immensa
majoria de municipis queden preceptivament inclosos
en el seu àmbit d’aplicació.
4.67.

Núm. 445

En conseqüència, els articles 4, 5, 6, 7.2 de la Llei
18/2014, de 15 d’octubre, són inconstitucionals i vulneren les competències de la Generalitat en matèria de
comerç (art. 121 EAC).
Segon
Els articles 59, 63.3, 64.3 de la llei espanyola, en la
mesura que regulen activitats de transport d’energia
podrien vulnerar les competències de la Generalitat en
l’establiment d’una política específica de desenvolupament de la xarxa de transport de gas.
L’article 133.1.a EAC estableix com a competència
compartida la regulació de les activitats de producció,
emmagatzematge i transport d’energia. Així mateix,
l’apartat 2 del mateix article estableix que la Generalitat hauria d’emetre un informe previ, en el procediment d’atorgament de l’autorització de les instal·lacions
de producció i transport d’energia que ultrapassen el
territori de Catalunya o si l’energia és objecte d’aprofitament fora d’aquest territori.
És per això que els articles citats poden vulnerar aquesta competència compartida, atès que regulen com cobrir les despeses de les activitats de transport, regasificació, emmagatzematge bàsic i distribució de gas;
la consideració d’instal·lacions de distribució d’aquelles instal·lacions de transport secundari que no tinguin
projecte d’execució aprovat i l’exclusió de la metodologia de retribució per a les instal·lacions de transport
secundari o primari no incloses a la xarxa troncal que
no tinguin projecte d’execució aprovat.
Tercer
Els articles 71, 72, 73 de la llei espanyola podrien vulnerar les competències de la Generalitat en eficiència
energètica.
Els citats articles creen del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, regulen l’organització gestió i control
d’aquest Fons i la contribució financera que hauran de
fer-hi els subjectes obligats, en relació a la seva obligació d’estalvi anual. Aquesta regulació legal vulnera
les competències de la Generalitat en matèria d’energia i en concret l’article 133.1.d) EAC que li atorga la
competència sobre el foment i la gestió de les energies
renovables i de l’eficiència energètica i podria vulnerar
també la competència compartida de la Generalitat en
matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció, previstes
a l’article 144.1 EAC.
D’acord amb la doctrina constitucional i per tal d’evitar que la invocació del títol relatiu a la planificació de
l’activitat econòmica per part de l’Estat tingui un efecte extensiu que limiti les competències de les comunitats autònomes en l’àmbit sectorial concret de l’energia, el Tribunal Constitucional exigeix que concorrin
dues circumstàncies: d’una banda, que es tracti d’una
mesura objectivament de caràcter econòmic i no no-
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més per la seva finalitat; de l’altra, que sigui important
per a la protecció dels interessos econòmics generals.
Atès doncs, que la regulació continguda als articles
71 a 73 de la llei no són mesures eminentment de caràcter econòmic, i afecten fonamentalment a l’eficiència energètica, la Generalitat pot exercir les funcions
derivades de la competència compartida en matèria
d’energia (art. 133.1 EAC), i per tant els citats articles
vulnerarien aquesta competència.
Quart
Els articles 92.3 i .4, 98.5, 101, 102, 114.6, 114.7, 114.12,
114.17 i 114.18, 116.2, 117.2 i les Disposicions finals
primera i segona de la llei espanyola podrien vulnerar les competències de la Generalitat en el foment de
l’ocupabilitat i l’ocupació.
L’article 92 crea el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i atribueix l’organització i control d’aquest fitxer a la Direcció General del Ministeri de
treball i seguretat social i la resolució dels recursos
d’alçada a la Secretaria d’Estat de treball. L’article 98
regula el procediment d’inscripció i atorga al mateix
òrgan la competència per resoldre els recursos d’alçada. L’article 101 regula la modificació de les dades
i baixa en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i
l’article 102 els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició. L’article 114.6, 7, 12, 17 i 18 regula les polítiques actives d’ocupació. L’article 116.2 regula l’autorització administrativa per realitzar l’activitat d’empresa de treball temporal i el 117.2 les agències de
col·locació. La disposició final primera determina els
títols competencials dels articles de la llei i la disposició final segona l’habilitació normativa al Govern per
desenvolupar la llei.
El repartiment competencial en matèria laboral s’estableix pel que preveuen els articles 149.1.7 CE
i 170.1 EAC. El primer atribueix a l’Estat competència
exclusiva sobre legislació laboral, sens perjudici que
sigui executada pels òrgans de les Comunitats Autònomes, i el segon atribueix a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals,
en la qual s’inclou, les polítiques actives d’ocupació (b)
i la intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el control de les agències de col·locació
amb seu a Catalunya (d).
És per això, que els articles citats, en la mesura que
regulen polítiques actives d’ocupació i agències de col·
locació poden vulnerar la competència de la Generalitat en la matèria.
Cinquè
L’article 124 de la norma espanyola podria afectar l’autonomia financera de la Generalitat i vulnerar la seva
competència per a la creació de tributs, específicament
en allò relacionat amb l’impost sobre els dipòsits en les
entitats de crèdit.
4.67.
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L’article 124 modifica la Llei 16/2012, de 27 de desembre, en allò relatiu a la regulació de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Aquesta llei
ja fou objecte de recurs d’inconstitucionalitat precisament per menystenir la competència autonòmica per a
la creació de tributs (art. 157.1.b CE i art. 203.5 EAC),
atès que creava l’impost sobre dipòsits bancaris sense
cap voluntat recaptatòria i únicament amb la voluntat
d’evitar l’existència d’impostos autonòmics sobre dipòsits bancaris.
Amb la modificació de la llei es modifica el tipus de
gravamen de l’impost, que passa d’un 0% a un 0,03%.
L’exposició de motius de la norma estableix com a única motivació de la modificació, la voluntat de garantir
una tributació harmonitzada davant l’aprovació d’impostos autonòmics del mateix tipus, i en cap cas, estableix cap tipus de motivació recaptatòria. Sembla evident doncs, que l’únic propòsit d’aquesta modificació
és intentar evitar precisament la declaració d’inconstitucionalitat de la llei per vulneració de les competències autonòmiques.
Val a dir que la finalitat d’harmonitzar la tributació
s’hauria de portar a terme mitjançant els instruments
que preveu la LOFCA, que és la norma habilitada per
l’article 157.3 CE per delimitar l’abast concret de les
competències autonòmiques en matèria financera per
tal d’assolir un mínim grau d’homogeneïtat en el sistema de finançament autonòmic. Així doncs, aquestes finalitats estan assignades constitucionalment a
la LOFCA, la qual constitueix també una garantia de
l’autonomia financera de les comunitats i un fre a una
activitat legislativa estatal arbitrària. Per tant, aquesta
finalitat no està a l’abast d’una llei ordinària.
És per això que l’article 124 pot afectar l’autonomia
financera de la Generalitat i vulnerar la seva competència per a la creació de tributs (art. 157.1.b CE i art.
203.5 EAC).
Sisè
Les disposicions addicionals de la dinovena a la vint-iquatrena de la llei objecte d’aquesta sol·licitud podrien
afectar al dret a la intimitat i a les competències executives de la Generalitat en matèria de Registre Civil.
Les disposicions citades estableixen una nova regulació del Registre Civil, en concret s’encomana el Registre Civil als Registradors de la Propietat i Mercantils,
i es regula la uniformitat dels sistemes i aplicacions
informàtiques en les Oficines del Registre Civil, entre
d’altres.
La disposició addicional vint-i-unena suposa una privatització encoberta del Registre Civil, la qual cosa
suposa treure de l’administració pública la seva gestió,
i traspassar als operadors privats dades sensibles dels
ciutadans, i per tant, afecta directament al dret a la intimitat de les persones reconegut a l’article 18.1 CE.
Una llei ordinària no pot alterar el règim general del
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dret a la intimitat ni els seus elements essencials, per
la qual cosa la mesura establerta a la llei podria vulnerar l’article 18.1 CE.

Núm. 445

4.88.

CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01.

CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Així mateix, la regulació citada el Registre Civil, pot
vulnerar l’article 147.3 EAC que atribueix a la Generalitat la competència executiva en matèria de Registre Civil, incloent-hi el nomenament dels seus encarregats, interins i substituts, l’exercici amb relació
a aquests de la funció disciplinària, i també la provisió dels mitjans humans i materials necessaris per a
l’exercici de les funcions.

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Designació de membres
Reg. 95635 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 02.12.2014

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014
Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu; J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt; Oriol Amorós i March, portaveu adjunt; Pere
Aragonès i Garcia, portaveu adjunt; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu Domingo, Gemma Calvet i Barot,
Josep Cosconera Carabassa, Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol i Amat,
Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcantarilla,
Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, Teresa
Vallverdú Albornà, Alba Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats, del GP ERC

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
el Reglament del Parlament, comunica que la diputada
M. Victòria Forns i Fernández ha estat designada representant del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió per a formar part del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) en substitució de la diputada Mireia Canals i Botines.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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