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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 446/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’elegeixen dos membres del Consell Assessor del 
Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00016/09
Adopció p. 9

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de co-
operació
Tram. 300-00110/10
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el model de funció pú-
blica i els processos de selecció de personal
Tram. 300-00111/10
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre la infància
Tram. 300-00112/10
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de les 
recomanacions de l’informe del Comitè contra les Desapa-
ricions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre 
de 2013
Tram. 300-00113/10
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre els programes de pre-
venció de la violència masclista i les relacions abusives entre 
els joves
Tram. 300-00114/10
Substanciació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya
Tram. 300-00115/10
Substanciació p. 9

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural
Tram. 202-00006/10
Debat de totalitat p. 10
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 10

Proposició de llei de lluita contra la morositat en 
l’àmbit de la Generalitat
Tram. 202-00043/10
Debat de totalitat p. 10
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 10

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

2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució sobre la creació d’una sub-
comissió per a les compareixences de la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia dins la Comissió de Benestar, Família i Immigració
Tram. 251-00004/10
Retirada p. 10

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 200-00006/10
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 11
Debat de totalitat p. 11
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pels 
Grups Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista i 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 11
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini per a proposar compareixences p. 11

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Debat de totalitat p. 11
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya p. 11
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini per a proposar compareixences p. 11

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2014
Tram. 200-00010/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 206) p. 12
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de suport i foment de l’autoocu-
pació
Tram. 202-00048/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Pirineu, de Campdevànol
Tram. 250-00768/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució sobre la suspensió de la in-
tenció d’externalitzar la gestió de l’àrea comercial de Televi-
sió de Catalunya
Tram. 250-00769/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució sobre la petició de derogació 
del Decret 15/2013, pel qual es regula el tractament integrat 
de les llengües als centres docents no universitaris de les 
Illes Balears
Tram. 250-00774/10
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre la defensa del model 
inclusiu de l’escola catalana i el desacatament de la Llei or-
gànica de millora de la qualitat educativa
Tram. 250-00776/10
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre les obres de condicio-
nament de la carretera C-51
Tram. 250-00788/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
grama d’impuls del voluntariat entre la gent gran
Tram. 250-00789/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una cam-
panya de recollida i distribució de roba per a infants sense 
recursos
Tram. 250-00790/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la connexió de la car-
retera B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés a Castellar 
del Vallès
Tram. 250-00791/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències mèdiques a Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la plantilla del personal 
de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la reobertura de llits 
del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre les obres de remode-
lació i ampliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la retirada de les for-
ces d’ocupació de l’Iraq i el respecte dels drets humans de 
la seva població
Tram. 250-00797/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’acord 
de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Sant Quirze del Vallès i Sabadell
Tram. 250-00799/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
resolucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats
Tram. 250-00800/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la imatge de la dona en 
la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el tancament del ma-
gatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalu-
nya que no han pogut obtenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la no-aplicació del co-
pagament dels medicaments que es dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el Pla de reordenació 
assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució de condemna de les agressi-
ons a seus de partits polítics i a llurs militants
Tram. 250-00808/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació interna sobre la comissaria del Mossos d’Esquadra 
de Ciutat Vella, de Barcelona
Tram. 250-00809/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16
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Proposta de resolució sobre els impediments i les 
sancions pel fet d’exhibir estelades en els esdeveniments 
esportius
Tram. 250-00810/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de dues llars residència per a discapacitats intel-
lectuals a Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00811/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre l’aplicació de les reco-
manacions de l’informe derivat del compliment de la Moció 
3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 250-00812/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
protecció de dades dels fitxers que ha elaborat el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 250-00814/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre les accions perquè el 
Govern de l’Estat compleixi les recomanacions del Consell 
d’Europa sobre l’aplicació de la Carta europea de les llen-
gües regionals o minoritàries
Tram. 250-00838/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada i d’urgències mèdiques en horari noc-
turn, cap de setmana i dia festiu a Castellbisbal
Tram. 250-00839/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre la supressió de l’exi-
gència del coneixement lingüístic en els informes d’arrela-
ment emesos pel Departament de Benestar Social i Família
Tram. 250-00840/10
Presentació p. 19

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les relacions econòmiques i financeres amb l’Estat
Tram. 302-00099/10
Esmenes presentades p. 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la promoció turística de Catalunya
Tram. 302-00100/10
Esmenes presentades p. 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la sobirania energètica
Tram. 302-00102/10
Esmenes presentades p. 22

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’escola inclusiva
Tram. 302-00096/10
Esmenes presentades p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la convocatòria d’un referèndum sobre la secessió de 
Catalunya sense l’autorització del Govern de l’Estat i de les 
Corts Generals
Tram. 302-00097/10
Esmenes presentades p. 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat pública
Tram. 302-00098/10
Esmenes presentades p. 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el rea-
llotjament de famílies desnonades
Tram. 302-00101/10
Esmenes presentades p. 36

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Substitució de diputats p. 41

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/10
Substitució de diputats p. 41

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/10
Substitució de diputats p. 41

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/10
Substitució de diputats p. 41

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Substitució de diputats p. 42

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Substitució de diputats p. 42
Designació de la presidència p. 42

Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10
Substitució de diputats p. 43

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10
Substitució de diputats p. 43

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 189/X, so-
bre la pròrroga de les bonificacions de les taxes aeroportuà-
ries de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 290-00153/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 203/X, so-
bre la regulació de l’ús de vestits o accessoris que cobreixin 
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totalment la cara i que impedeixin la identificació i la comu-
nicació visual
Tram. 290-00167/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44

Control del compliment de la Resolució 206/X, so-
bre el manteniment del tipus reduït de l’impost sobre el valor 
afegit al sector de l’horticultura ornamental i els productes 
naturals
Tram. 290-00170/10
Sol·licitud de pròrroga p. 44
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 44

Control del compliment de la Resolució 207/X, so-
bre el compliment de la normativa de consum i competència 
en la venda i la distribució de cítrics
Tram. 290-00171/10
Sol·licitud de pròrroga p. 44
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 45

Control del compliment de la Resolució 208/X, so-
bre l’Observatori Nacional de Política Agroalimentària
Tram. 290-00172/10
Sol·licitud de pròrroga p. 45
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 45

Control del compliment de la Resolució 209/X, so-
bre la política agrícola comuna
Tram. 290-00173/10
Sol·licitud de pròrroga p. 45
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 45

Control del compliment de la Resolució 210/X, so-
bre el control dels purins i la contaminació per nitrats
Tram. 290-00174/10
Sol·licitud de pròrroga p. 46
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 46

Control del compliment de la Resolució 275/X, so-
bre l’acabament de les obres de la carretera C-51 entre Valls 
i el Vendrell i sobre els pagaments pendents als afectats pel 
traçat de la carretera
Tram. 290-00237/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 32/X, sobre la 
política cultural
Tram. 390-00032/10
Sol·licitud de pròrroga p. 47
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 47

Control del compliment de la Moció 52/X, sobre la 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la De-
pendència
Tram. 390-00052/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 47

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Interior sobre les 
informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació
Tram. 354-00218/10
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les informacions relatives al Centre de Seguretat 

de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00219/10
Sol·licitud i tramitació p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre les informacions aparegudes en mitjans de co-
municació amb relació a l’encàrrec d’un estudi al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i al Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya sobre els cos-
tos de la creació i el manteniment d’una agència nacional 
de seguretat
Tram. 354-00220/10
Sol·licitud i tramitació p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre les informacions aparegudes en mitjans de co-
municació amb relació al repartiment de mòbils amb dispo-
sitius «espia» entre alts càrrecs i personal de seguretat de 
la Generalitat
Tram. 354-00221/10
Sol·licitud i tramitació p. 48

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges 
davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè expliqui 
les consideracions que ha fet arribar al Govern amb relació 
al desenvolupament del principi d’educació inclusiva
Tram. 356-00469/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Infermeria Comunitària davant la 
Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la mal-
nutrició infantil
Tram. 356-00525/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Co-
missió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnu-
trició infantil
Tram. 356-00526/10
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença del director gerent de 
l’Institut Català de la Salut davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00527/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de Salut Pública davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui l’evolució de l’enquesta de salut de Catalunya pel 
que fa a la població infantil
Tram. 356-00528/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença de Francesc Xavier 
Mena, exconseller d’Empresa i Ocupació, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informa-
cions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació
Tram. 356-00531/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich, 
ex-director general de Telecomunicacions, davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les informa-
cions relatives al Centre de Seguretat de la Informació de 
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Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació
Tram. 356-00532/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Telecomunicacions davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre les informacions relatives al Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00533/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Administració de Seguretat davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives 
al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00534/10
Sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença de Tomàs Roy, direc-
tor executiu del Centre de Seguretat de la Informació, davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les 
informacions relatives al Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació
Tram. 356-00535/10
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Cas-
telló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les informacions relatives al 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i el Cen-
tre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00536/10
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Bar-
barà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre les informacions relatives al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i el Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00537/10
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Inspectors de Treball i Seguretat Social da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
els incompliments de les condicions acordades per l’Admi-
nistració de l’Estat i la Generalitat amb relació al traspàs de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Tram. 356-00538/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença del gerent del Consor-
ci Sanitari de Terrassa davant la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Ter-
rassa, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 362-00002/10
Acord sobre la sol·licitud p. 50

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

Compareixença de Carlos Sánchez Mato, professor 
de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una ban-
ca pública catalana
Tram. 353-00254/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 50

Compareixença de Juan Sotres Menéndez, mem-
bre de la Plataforma per la Banca Pública, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una ban-
ca pública catalana
Tram. 353-00255/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença d’Antoni Abad i Pous, president de 
la Cecot, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al desen-
volupament d’una banca pública catalana
Tram. 353-00256/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença d’Antonio Cañete i Martos, secreta-
ri general de la Pimec, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei per al desenvolupament d’una banca pública catalana
Tram. 353-00257/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença de Guillem López-Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 353-00258/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença de Josep Ramon Sanromà, conse-
ller delegat de l’Institut Català de Finances, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una ban-
ca pública catalana
Tram. 353-00260/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença de Josep Maria Álvarez, secretari 
general de la Unió General de Treballadors, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una ban-
ca pública catalana
Tram. 353-00261/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 51

Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari 
general de Comissions Obreres, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei per al desenvolupament d’una banca pública 
catalana
Tram. 353-00262/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença d’Eduardo Martínez Abascal, pro-
fessor de direcció financera de l’IESE Business School, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 353-00263/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Valentí Pich Rosell, president 
del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupa-
ment d’una banca pública catalana
Tram. 353-00264/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Joaquim Muns i Albuixech, ca-
tedràtic d’organització econòmica internacional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei per al desenvolupament d’una banca pública catalana
Tram. 353-00265/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52



9 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 209

SUMARI 6

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, cate-
dràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupa-
ment d’una banca pública catalana
Tram. 353-00266/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença de Marta Torrents Melich, directora 
del procés d’atenció a les addiccions de l’Hospital del Mar 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00267/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 52

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions Catalanes d’Afectats pels Jocs d’Apos-
tes amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00268/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Josep Maria Canyelles, expert 
en responsabilitat social corporativa, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00269/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Josep Poblet Tous, alcalde de 
Vila-seca, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00270/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de Pere Granados Carrillo, alcal-
de de Salou, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00271/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de l’alcalde de Tarragona amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00272/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de l’alcalde de Reus amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00273/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença d’Octavi Bono Gispert, gerent del 
Patronat de Turisme de la Costa Daurada, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00274/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Josep Andreu Figueras, pre-
sident de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 

febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00275/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Jaume Pros Perelló, secretari 
general de Comissions Obreres de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00276/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Francesc López, president del 
comitè d’empresa de Port Aventura, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00277/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Jordi Salvadó Duch, secreta-
ri general de la Unió General de Treballadors de Tarrago-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00278/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Joaquim Sendra, president de 
la Pimec de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00279/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença d’Eduard Farriol, president de l’As-
sociació d’Hotelers Salou - Cambrils - La Pineda, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00280/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de David Batalla, president de la 
Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarrago-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00281/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’una representació del Patronat 
de Joc Privat de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00282/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’Albert Abelló Hierro, president de 
la Cambra de Comerç de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00283/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de Comerç de Reus amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00284/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55
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Compareixença de Fernando Aldecoa, director ge-
neral de Port Aventura, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00285/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de Josep Llop Tous, president del 
Col·legi d’Arquitectes de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00286/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Juan Carlos Galindo, president 
de l’Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals 
i Finançament del Terrorisme, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre cen-
tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matè-
ria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00287/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Joan Borràs Tous, president del 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Tarrago-
na, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00288/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Lluís Maestre, president del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00289/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Joan Pedrerol, president de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00290/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Robert Casadevall, professor 
de la Facultat de Geografia i Turisme de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00291/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 56

Compareixença de Salvador Anton Clavé, degà de 
la Facultat de Geografia i Turisme de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00292/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Xavier Adserà, conseller delegat 
del grup empresarial Veremonte, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00293/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença de Gabriel Escarrer Julia, president 
i conseller executiu del Grup Melià, amb relació al Projecte 

de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00294/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença d’una representació de la plata-
forma Aturem BCN World amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00295/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 57

Compareixença d’Ada Colau i Ballano, portaveu de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00227/10
Substanciació p. 57

Compareixença de Manuel Pardos Vicente, presi-
dent de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances (ADICAE), davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00230/10
Substanciació p. 57

Compareixença de Jofre Farrés Roselló, ex-secre-
tari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i As-
segurances de Catalunya (AICEC), davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00231/10
Substanciació p. 58

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació de Consumidors i Usuaris de Catalunya davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00232/10
Substanciació p. 58

Compareixença d’una representació de FACUA - 
Consumidors en Acció davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00233/10
Substanciació p. 58

Compareixença de Luis Pineda, president de l’As-
sociació d’Usuaris de Banca (AUSBANC), davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00234/10
Substanciació p. 58

Compareixença de Narcís Mir, cap del Gabinet Tèc-
nic de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, davant la Comis-
sió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00502/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar 
la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2012
Tram. 359-00012/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 58
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

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

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya cor-
responent al 2012
Tram. 334-00042/10
Presentació p. 59
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 446/X del Parlament de Catalu
nya, per la qual s’elegeixen dos membres del 
Consell Assessor del Síndic de Greuges per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00016/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 04.12.2013, DSPC-P 40

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de de-
sembre de 2013, atesa la renúncia de Lídia Condal In-
vernón i Pedro L. Yúfera Sales com a membres del 
Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Pre-
venció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants a proposta de col·legis profes-
sionals d’advocats, d’acord amb el que disposa l’article 
77 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic 
de Greuges, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya, a proposta de col·legis pro-
fessionals d’advocats, elegeix Josep Oriol Rusca i Na-
dal i Miquel Sàmper i Rodríguez membres del Consell 
Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de 
la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans 
o Degradants.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió núm. 22, tinguda el 05.12.2013, DSPC-P 41.

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

Substanciació

Sessió núm. 22, tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

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

Substanciació

Sessió núm. 22, tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

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

Substanciació

Sessió núm. 22, tinguda el 05.12.2013, DSPC-P 41.

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

Substanciació

Sessió núm. 22, tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

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

Substanciació

Sessió núm. 22, tinguda el 05.12.2013, DSPC-P 41.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la biodiversitat i el pa
trimoni natural
Tram. 202-00006/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 22, tinguda el 
04.12.2013, DSPC-P 40, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Proposició de llei de lluita contra la morosi
tat en l’àmbit de la Generalitat
Tram. 202-00043/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 22, tinguda el 
04.12.2013, DSPC-P 40, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
subcomissió per a les compareixences de la 
Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò
bia i la transfòbia dins la Comissió de Ben
estar, Família i Immigració
Tram. 251-00004/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 27.11.2013, 
DSPC-C 274.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 200-00006/10

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 48888).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.12.2013.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup 
Parlamentari Socialista

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 22, 
tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 di-
es hàbils (del 10.12.2013 al 12.12.2013).
Finiment del termini: 13.12.2013; 09:30 h.

Projecte de llei de l’acció exterior de Cata
lunya
Tram. 200-00009/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 22, 
tinguda el 04.12.2013, DSPC-P 40.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 10.12.2013 al 16.12.2013).
Finiment del termini: 17.12.2013; 09:30 h.
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Projecte de llei de pressupostos de la Gene
ralitat de Catalunya per al 2014
Tram. 200-00010/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 206)

En el BOPC 206, a la pàg. 26,

On diu:

«150 Esmena núm. 150
D’addició
GP de Ciutadans (31)

Economia i Coneixement

El Gobierno suprimirá los gastos destinados a l’Insti·
tut d’Estudis Catalans, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias para 2014.»

Ha de dir:

«Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 47892)

150 Esmena núm. 150
D’addició
GP de Ciutadans (31)

Economia i Coneixement

El Gobierno suprimirá los gastos destinados a l’Insti·
tut d’Estudis Catalans, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias para 2014.»

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de suport i foment de l’au
toocupació
Tram. 202-00048/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48881).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.12.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 04.12.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Pirineu, de Campdevànol
Tram. 250-00768/10

Esmenes presentades
Reg. 47802; 47847 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 47802)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a iniciar la construcció de l’escola Pirineu de 
Campdevànol l’any 2014.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47847)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge·
neralitat a iniciar l’any 2014 la construcció de l’Escola 
Pirineu de Campdevànol.»

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
la intenció d’externalitzar la gestió de l’àrea 
comercial de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00769/10

Esmenes presentades
Reg. 47539; 47827; 47842 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CCMA, 29.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 47539)

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

El Parlament de Catalunya insta el Consell de Govern 
de la CCMA a suspendre de manera immediata l’ex·
ternalització de la gestió de l’àrea comercial de TVC.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47827)

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

D’un punt 2

«2. Introduir en el procés endegat per a l’externalitza·
ció de la Comercialització de la Publicitat de Televisió 
de Catalunya a través del Plec de clàusules adminis·
tratives particulars per a la contractació d’un servei de 
comercialització, promoció i intermediació en la venda 
d’espais publicitaris de Televisió de Catalunya, S.A., 
aprovat pel Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals una clàusula mitjançant 
la qual els treballadors adscrits en aquest moment al 
departament de comercialització siguin subrogats ex·
clusivament de forma voluntària. Aquelles persones 
que desitgin continuar en la CCMA ho faran amb les 
mateixes condicions laborals que en l’actualitat».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47842)

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

«El Parlament de Catalunya requereix que s’asseguri 
que el procés endegat per a l’externalització de la co·
mercialització de la publicitat: 

a) Garanteixi l’increment de recursos previstos de la 
publicitat.

b) Garanteixi els llocs de treball i les condicions la·
borals

c) Que la CCMA disposi en tot moment del control de 
la gestió de la publicitat i els seus ingressos.»

Proposta de resolució sobre la petició de 
derogació del Decret 15/2013, pel qual es 
regula el tractament integrat de les llengües 
als centres docents no universitaris de les 
Illes Balears
Tram. 250-00774/10

Esmenes presentades
Reg. 47848 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47848)

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

Del punt 1

«1. Mostrar el seu rebuig al Decret 15/2013 de 19 d’a-
bril, pel qual es regula el tractament integrat de les 
llengües als centres docents no universitaris de les 
Illes Balears atès que afecta negativament a la pervi-
vència de la llengua catalana i no ajuda els alumnes de 
les escoles illenques a millorar ni les seves competèn-
cies lingüístiques ni el seu rendiment acadèmic.»

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

Del punt 2

«2. Mostrar el seu rebuig a l’Avantprojecte de Llei de 
Símbols i de Llei de Convivència atès que atempta 
contra la llibertat d’expressió i pretén esborrar les nos-
tres senyes d’identitats comunes.»

Proposta de resolució sobre la defensa del 
model inclusiu de l’escola catalana i el desa
catament de la Llei orgànica de millora de la 
qualitat educativa
Tram. 250-00776/10

Esmenes presentades
Reg. 46371; 47849 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 02.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 46371)

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern i el De-
partament d’Ensenyament a defensar el model inclusiu 
de l’escola catalana desacatant la imposició que supo-
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sa la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
aprovada pel Congrés dels Diputats; i per tant, que el 
Govern i el Departament d’Ensenyament facin públic 
el seu desacatament sent el paraigües legal de les acci·
ons que pugui prendre la comunitat educativa a l’hora 
de desacatar aquesta llei.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47849)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern i el De-
partament d’Ensenyament a defensar el model inclu-
siu de l’escola catalana previst a la LEC, i a mostrar el 
seu rebuig a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa aprovada pel Congrés dels Diputats.»

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament de la carretera C51
Tram. 250-00788/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48703; 48764).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un programa d’impuls del voluntariat entre 
la gent gran
Tram. 250-00789/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48704; 48766).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
campanya de recollida i distribució de roba 
per a infants sense recursos
Tram. 250-00790/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48705; 48768).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la connexió de 
la carretera B124 amb la C58 per a millorar 
l’accés a Castellar del Vallès
Tram. 250-00791/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48706; 48770).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències mèdiques a 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48707; 48772).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48708; 48774).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la plantilla del 
personal de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48709; 48776).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de llits del servei d’urgències de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48710; 48778).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de re
modelació i ampliació de l’Escola Els Raiers, 
de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48711; 48780).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
les forces d’ocupació de l’Iraq i el respecte 
dels drets humans de la seva població
Tram. 250-00797/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48712; 48782).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48713; 48784).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i 
Sabadell
Tram. 250-00799/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48714; 48786).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les resolucions aprovades per la Comis
sió d’Ensenyament i Universitats
Tram. 250-00800/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48715; 48788).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la demanda de 
beques de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48716; 48790).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la demanda de 
beques de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48717; 48792).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la imatge de la 
dona en la campanya publicitària de la Gros
sa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48718; 48794).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del magatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48719; 48796).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció sanitària pública a les persones 
residents a Catalunya que no han pogut ob
tenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48720; 48798).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la noaplicació 
del copagament dels medicaments que es 
dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48721; 48800).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla de reor
denació assistencial territorial 20132015
Tram. 250-00807/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48722; 48802).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de les 
agressions a seus de partits polítics i a llurs 
militants
Tram. 250-00808/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48723; 48804).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació interna sobre la comissaria del 
Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, de Bar
celona
Tram. 250-00809/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48724; 48806).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els impedi
ments i les sancions pel fet d’exhibir estela
des en els esdeveniments esportius
Tram. 250-00810/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48725).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de dues llars residència per a 
discapacitats intel·lectuals a Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-00811/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48726; 48808).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les recomanacions de l’informe derivat del 
compliment de la Moció 3/X, sobre les po
lítiques de salut
Tram. 250-00812/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48727).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la protecció de dades dels fitxers que ha 
elaborat el Centre de Seguretat de la Infor
mació de Catalunya
Tram. 250-00814/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48728; 48810).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les accions 
perquè el Govern de l’Estat compleixi les 
recomanacions del Consell d’Europa sobre 
l’aplicació de la Carta europea de les llen
gües regionals o minoritàries
Tram. 250-00838/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 47927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans.

Exposició de motius

El dia 24 d’octubre de 2012 el Comitè de Ministres del 
Consell d’Europa va publicar una recomanació sobre 
l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regi-
onals o Minoritàries a Espanya, per la qual entre d’al-
tres, es recomanava a les autoritats espanyoles a què, 
«tenint en compte totes les observacions i recomana-
cions del comitè d’experts i com a qüestió prioritària: 
(1) Modifiqui el marc jurídic amb la finalitat de deixar 
clar que les autoritats judicials en l’àmbit penal, civil 
i administratiu, a les Comunitats Autònomes portaran 
a terme les actuacions en les llengües cooficials a pe-
tició d’una de les parts. (2) Adopti les mesures jurí-
diques i pràctiques necessàries per garantir que una 
proporció adequada del personal judicial a les Comu-
nitats Autònomes afectades per l’aplicació de l’arti-
cle 9 de la Carta tingui un coneixement pràctic de les 
llengües corresponents. (3) Revisar els plans de con-
tractació, la carrera i la capacitació per al personal de 
l’administració de l’Estat amb la finalitat de garantir 
que un percentatge adequat del personal destinat a les 
Comunitats Autònomes tenen un coneixement pràctic 
de les llengües pertinents. (4) Garantir la presència de 
totes les llengües regionals o minoritàries als serveis 
públics de l’Estat [...]».

Just un any després, cap de les recomanacions realit-
zades a l’estat espanyol no només no s’ha acomplert 
sinó que la situació del català a l’àmbit de l’Adminis-
tració de Justícia ha empitjorat. Un clar exemple n’és 
l’últim episodi viscut al Jutjat Social núm. 11 de Bar-
celona que ha denegat la petició d’un advocat a uti-
litzar el català en un procediment judicial mitjançant 
una diligència de 13 d’octubre en què s’especifica que 
la petició es rebutjava «en tant que l’espanyol és la 
llengua oficial i comuna de tot l’Estat [...]».
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La Memòria del TSJC del 2012 posa en evidència que 
el percentatge de sentències en català es troba en clara 
davallada, així l’any 2012 fou del 12,72%, del 13,11% 
el 2011, del 17,00% el 2010, del 18,98% el 2009, del 
19,456% el 2008 i del 20,146% el 2007.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a

a) Realitzar les accions oportunes davant el govern de 
l’Estat per tal que aquest compleixi amb les recomana-
cions del Consell d’Europa sobre l’aplicació de la Car-
ta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, i 
especialment en allò relatiu a modificar el marc jurídic 
per tal que les autoritats judicials realitzin les actua-
cions judicials en català a petició de qualsevol de les 
parts, adoptar les mesures necessàries perquè el per-
sonal al servei de l’Administració de Justícia tingui un 
nivell adequat de coneixement del català, revisar els 
plans de contractació, carrera i capacitació per garan-
tir el coneixement del català per part del personal al 
servei de l’Administració de Justícia i garantir la pre-
sència del català als serveis públics de l’Estat.

b) Coordinar-se i donar suport a l’entitat Juristes per la 
llengua pròpia en el desenvolupament de la seva tasca 
i per tal de reforçar les accions de sensibilització i em-
poderament lingüístic als operadors jurídics a Catalu-
nya, Consell de l’Advocacia catalana, Fiscalia i Jutges 
i Magistrats.

c) Avaluar anualment l’impacte i eficàcia de les acci-
ons desenvolupades en l’àmbit del català a la justícia 
donada la greu situació d’involució i que el Departa-
ment de Justícia informi anualment al Parlament sobre 
aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada i d’urgències 
mèdiques en horari nocturn, cap de setmana 
i dia festiu a Castellbisbal
Tram. 250-00839/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 47961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

En els darrers dos anys les retallades del govern de la 
Generalitat en l’àmbit de la salut ha comportat una im-
portant reorganització dels serveis sanitaris catalans, i 
sobretot dels serveis en els municipis.

Aquesta reorganització ha significat en els millors dels 
casos limitar els horaris dels serveis mèdics, i en els 
pitjors el seu tancament.

Un dels municipis en els que s’han vist retallats els 
serveis mèdics ha estat Castellbisbal (Vallès Occiden-
tal). Els veïns d’aquesta població s’han quedat sense 
el servei d’atenció continuada i d’urgències en horari 
nocturn, caps de setmana i festius el que obliga als ve-
ïns que necessiten rebre atenció mèdica fora de l’hora-
ri a desplaçar-se fins al municipi veí de Sant Andreu 
de la Barca.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a reo-
brir el servei nocturn, caps de setmana i festius d’ur-
gències mèdiques al municipi de Castellbisbal (Vallès 
Occidental) per tal de garantir l’atenció urgent i conti-
nuada als veïns d’aquesta població.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Eva García Rodríguez; Jordi Roca Mas, diputats del 
GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la supressió de 
l’exigència del coneixement lingüístic en els 
informes d’arrelament emesos pel Departa
ment de Benestar Social i Família
Tram. 250-00840/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 48042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 145 i 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració.

Exposición de motivos

El Departamento de Bienestar Social y Familia de la 
Generalitat de Cataluña deniega informes favorables 
de arraigo a inmigrantes que deseen regularizar su si-
tuación administrativa de residencia en España si no 
se comunican en catalán, y lo hace en aplicación de 
la instrucción 1/2012 de la Dirección General para la 
Inmigración de este Departamento. Dicha Instrucción, 
basada en la Ley de Acogida de las personas inmigra-
das y las retornadas a Cataluña, entró en vigor en mar-
zo de 2012 y establece que los solicitantes deben re-
alizar cursos socio-culturales y demostrar que saben 
catalán y español.

La Generalitat, mediante esta instrucción, margina a 
los inmigrantes que quieren acceder al certificado de 
arraigo y residen en Cataluña, al negarles el derecho 
de opción lingüística entre las dos lenguas oficiales en 
sus relaciones con la Administración autonómica, lo 
que perjudica especialmente a los inmigrantes caste-
llanohablantes.

La aplicación de la instrucción de la Generalidad, 
además de dificultar la movilidad de los extranjeros 
no comunitarios por todo el territorio nacional, supo-
ne una doble discriminación contra los inmigrantes en 
Cataluña. Por una parte, respecto a los inmigrantes del 
resto del país, ya que estos no están obligados acredi-
tar el conocimiento del catalán para conseguir un in-
forme favorable para la obtención de un permiso de 
residencia; y por otra, respecto a cualquier ciudada-
no español o comunitario, puesto que estos no deben 
acreditar el conocimiento de esta lengua para residir 
en Cataluña.

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a derogar los puntos relativos al conocimien-

to lingüístico contenidos en la instrucción 1/2012, del 
20 de marzo, del Departament de Benestar Social y 
Familia por la que se establecen los criterios genera-
les para la elaboración de los informes de extranjería 
competencia de la Generalitat de Cataluña (punto 5 
del procedimiento INF02 y punto 2 del procedimiento 
INF03), a fin de que en los informes de arraigo emiti-
dos por dicho Departamento se suprima como exigen-
cia el conocimiento lingüístico.

Palacio del Parlamento, 27 de noviembre de 2013

Albert Rivera Díaz, presidente del GP de C’s; José Ma-
ría Espejo-Saavedra Conesa, diputado del GP de C’s

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les relacions econòmiques i fi
nanceres amb l’Estat
Tram. 302-00099/10

Esmenes presentades
Reg. 48893 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 48893)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les relacions econòmiques i financeres amb 
l’Estat (tram. 302-00099/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 3, que queda redactat de la següent manera

3. El Parlament de Catalunya rebutja l’elaboració per 
part del Govern de la Generalitat del document ‘La 
deslleialtat de l’Estat respecte de Catalunya’, per la 
falta de rigor del citat document i per la voluntat de ser 
un instrument de propaganda política.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

http://www.vozbcn.com/extras/pdf/20120604instruccion.pdf
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la promoció turística de Catalunya
Tram. 302-00100/10

Esmenes presentades
Reg. 48851, 48901, 48902, 48907 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 04.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 48851)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la promoció turística de Catalu-
nya (tram. 302-00100/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 3

3. En relació al centre recreatiu turístic projectat entre 
els municipis de Vilaseca i Salou, amb la denominació 
de BCN WORLD, i una vegada superats els problemes 
derivats del repartiment dels beneficis i les càrregues 
tributàries entre les administracions afectades pel pro-
jecte, que el Departament d’Empresa i Ocupació assu-
meixi el lideratge de la seva implantació i el compro-
mís de garantir la participació dels sectors comercial i 
turístic de la zona. Així mateix, que es respecti la nor·
mativa actual pel que fa a la fiscalitat del joc i la rela·
tiva a les normes urbanístiques vigents.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
48901)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pro-
moció turística de Catalunya (tram. 302-00100/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1. Nou redactat

«1. Per tal de conèixer els motius del descens del nom·
bre de turistes procedents d’altres Comunitats autòno·
mes de l’Estat a Catalunya, exigir al Govern de l’Estat 
l’elaboració d’un un estudi per avaluar l’impacte que 
està suposant per al sector del turisme a Catalunya 
l’aplicació de la Reforma laboral, els ajustos salarials, 
les retallades de sou i pagues a les persones treballa·
dores de la funció pública així com la retallada gene·
ralitzada en llocs de treball i en l’accés a serveis de sa·
lut, educació i polítiques socials.» 

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat c del punt 2. Nou redactat

«c) Avaluar i revisar la implantació de l’Impost so·
bre les estades en establiments turístics que, després 
d’un procés de diàleg amb tots els agents implicats del 
sector, incorpori les seves recomanacions i millores, 
abans que finalitzi l’any 2013 per generar un Fons tu·
rístic els recursos del qual es destinaran a projectes o 
actuacions que persegueixin algun dels objectius se·
güents: 

1) Recuperar recursos i espais naturals i rurals de Ca·
talunya, com entre d’altres, la conservació de parcs 
naturals i de zones d’interès ecològic i paisatgístic, re·
cuperació de camins per a la pràctica del senderisme i 
l’excursionisme, creació d’infraestructures d’interpre·
tació mediambiental, recuperació del patrimoni natu·
ral, manteniment de les activitats agràries tradicionals 
i de les artesanies locals.

2) Revaloritzar els elements patrimonials i de relle·
vància social, cultural i turística, com per exemple, la 
rehabilitació de patrimoni cultural; senyalització, il·
luminació i condicionament de recursos patrimonials; 
conservació de jaciments arqueològics; recuperació 
d’arquitectures populars; creació de centres per a la 
difusió de tradicions i valors etnogràfics.

3) Remodelar i rehabilitar zones turístiques i promoció 
del turisme rural i l’agroturisme.

4) Revertir els impactes què el turisme (massificació, 
estacionalitat,) pugui provocar a les comunitats, a la 
població i als recursos naturals.

5) Millorar l’equilibri Territorial, creant noves àrees 
d’atracció i de desconcentració d’altres zones per a 
equilibrar els efectes positius i negatius que compor·
ta el desenvolupament de qualsevol activitat turística.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 2 d’un nou apartat

«d) Destinar el 50% dels recursos d’aquest Fons tu·
rístic a les administracions locals, en funció de la re·
captació corresponent per establiments i equipaments, 
les quals els destinaran a projectes i/o actuacions què 
s’emmarquin dins dels objectius establerts pel Fons.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 2 d’un nou apartat

«e) Deixar exemptes de l’Impost sobre les estades en 
establiments turístics les cases rurals i les cases de pa·
gès lligades a explotacions agrícoles, ramaderes, silví·
coles i forestals en totes les seves formes i variants atès 
que ja cobreixen en la seva activitat els objectius del 
Fons turístic i contribueixen al reequilibri territorial.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 3

3. En relació al centre recreatiu turístic projectat entre 
els municipis de Vilaseca i Salou, amb la denominació 
de BCN WORLD, i una vegada superats els problemes 
derivats del repartiment dels beneficis i les càrregues 
tributàries entre les administracions afectades pel pro-
jecte, que el Departament d’Empresa i Ocupació assu-
meixi el lideratge de la seva implantació i el compromís 
de garantir la participació dels sectors comercial i turís-
tic de la zona.»

3. Instar el Govern de la Generalitat a: 

Que es creï una comissió interdepartamental amb re·
presentació dels departaments de Territori i Sostenibi·
litat, d’Interior i Economia liderada pel Departament 
d’Empresa i Ocupació que és el competent en turisme, 
amb participació de representants dels agents econò·
mics i socials del territori, de la Universitat Rovira i 
Virgili, dels sectors hoteler, turístic i comercial de la 
zona, i arbitrar els mecanismes per tal que tinguin ac·
cés a la informació i puguin participar en la presa de 
decisions sobre el projecte BCNA WORLD.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

«4. El Govern crearà un programa per a la millora de 
la qualitat del sector turístic, principalment en l’àmbit 
de la formació dels empresaris i dels treballadors, en 
col·laboració amb els diversos agents implicats.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48902)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la promoció turística de Catalu-
nya (tram. 302-00100/10).

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

Del punt 1

«1. Dissenyar i promoure una campanya de captació 
i fidelització dels mercats turístics de proximitat, po·
sant especial accent en els atractius i recursos de les 
zones d’interior i de muntanya com la història, l’ar·
queologia, els espais naturals, les activitats esportives 
i d’aventura, el paisatge, la gastronomia o l’enologia.»

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

De l’apartat b del punt 2

«b) Mantenir un diàleg amb el sector turístic per tal de 
promoure una millora continuada dels procediments 
administratius relacionats amb la declaració, el paga·
ment i les exempcions de l’impost sobre l’estada en es·
tabliments turístics.»

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

Del punt 3

«3. Amb relació al centre recreatiu i turístic projectat 
entre els municipis de Vila·seca i Salou, i de cara a in·
versions futures que s’hi puguin desenvolupar, el Par·
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lament insta el Govern a mantenir la màxima coordi·
nació interdepartamental en la Generalitat i garantir 
el diàleg amb els ajuntaments i els sectors comercial i 
turístic de la zona.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 48907)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pro-
moció turística de Catalunya (tram. 302-00100/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, a: 

1. Per tal de contrarestar el descens del nombre de 
turistes procedents d’altres comunitats autònomes de 
l’estat a les comarques interiors de la resta d’Espanya 
a Catalunya.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.b

b. En relació a l’impost turístic, en cas de mantenir·lo, 
promoure el seu coneixement entre els turistes proce-
dents d’altres comunitats autònomes de la resta d’Es·
panya, per tal d’assolir un alt nivell d’acceptació del 
mateix als de garantir que tingui el menor impacte ne-
gatiu possible sobre la demanda turística.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.c

Elaborar un estudi que permeti avaluar l’impacte del 
moviment separatista que està vivint Catalunya sobre 
el mercat turístic de l’estat de la política de foment del 
separatisme que està portant a terme el Govern de la 
Generalitat sobre el mercat turístic, identificant la se-
va incidència en el fluxos turístics i la seva repercussió 
econòmica en el sector.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.a

[...] que el va crear, així com els criteris utilitzats per 
fer l’estimació del ingressos inclosa als pressupostos 
de 2014 com a «impacte de la recaptació de l’impost 
sobre les estades turístiques».

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

d. Elaborar un estudi exhaustiu sobre l’impacte real 
de l’impost sobre les estades turístiques amb partici·
pació dels principals actors del sector i, en cas de de·
cidir mantenir·lo, portar a terme totes les modificaci·
ons adients en el marc de la seva regulació (supòsits 
d’aplicació, exempcions, bonificacions, etc.) per tal de 
garantir que aquest impost no afecti negativament i de 
forma injusta al sector turístic i als ciutadans de Ca·
talunya.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

[...] que el Departament d’Empresa i Ocupació assu-
meixi el lideratge de la seva implantació i el compro-
mís de garantir la participació dels sectors comercial i 
turístic de la zona i de defensar correctament els inte·
ressos d’aquests sectors.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la sobirania energètica
Tram. 302-00102/10

Esmenes presentades
Reg. 48852, 48884, 48887, 48904 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 04.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 48852)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
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ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la sobirania energètica (tram. 302-00102/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de part del punt 1

«1. Establir les bases per constituir un pacte nacional 
per la sobirania energètica en que hi participin tots els 
agents implicats amb l’objectiu de definir les mesu-
res a adoptar per transformar el model energètic ca-
talà actual per un altre orientat cap a un horitzó 100% 
basat en les energies renovables, en l’autoabastament 
energètic, en l’estalvi, l’eficiència i la contenció; i en 
un model de producció energètic que possibiliti esta·
blir un objectiu d’un model elèctric del 75% d’energia 
renovables pel 2030 i del 95% pel 2040. En una trans·
ició energètica, s’ha d’incorporar en el sector residen·
cial, el 30% de renovables al 2020 i el 60% al 2030, i 
en el sector de la mobilitat, encaminat en la perspec·
tiva d’assolir un model energètic exclusivament reno·
vable.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 3

«3. Constituir una empresa pública d’energia de Cata·
lunya que doni suport a iniciatives encaminades a afa-
vorir el canvi d’un sistema centralitzat de producció 
d’energia elèctrica vers sistemes de generació descen-
tralitzats que permetin un control democràtic i social, 
i no gravar de cap manera les energies renovables.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 4. Nova redacció.

«4. Impulsar que les administracions catalanes redu·
eixin un 30% les emissions de CO2 al 2020. Per això, 
el Govern, d’acord amb els resultats de la darrera ci·
mera del clima a Varsòvia (COP 19), presentarà abans 
del primer trimestre de 2015, els objectius de Catalu·
nya en canvi climàtic conforme a l’informe que redacta 
l’IPCC que s’aprovarà al llarg de 2014. Així mateix, el 
Govern impulsarà una llei de canvi climàtic.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 6. Nova redacció.

«6. Aprovar un Pla d’Acció Nacional d’Estalvi i Efici·
ència Energètic, orientat a: edificis de nova construc·
ció i rehabilitació de consum zero; les petites i mitjanes 

empreses per estalvi i eficiència de processos produc·
tius; donar màxima prioritat per establir ajudes a la 
eficiència i estalvi energètic a les persones en risc de 
pobresa energètica. L’ICF ha de posar en funciona·
ment un fons verd que també consideri l’energia reno·
vable part de l’eficiència i estalvi energètic.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 9

«9. Instar el govern espanyol que elabori un pla que fi-
xi com a objectiu el tancament de les centrals nuclears 
perquè en el termini de 10 anys la demanda d’energia 
elèctrica quedi coberta sense necessitat d’haver de re-
córrer a la nuclear, i donar compliment a l’acord del 
Parlament per elaborar un Pla de reactivació econò·
mica de les comarques que compten amb centrals nu·
clears per preveure el cessament de la seva activitat.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 10

«10. Promoure un canvi del marc regulatori amb la 
perspectiva de garantir el control democràtic de l’ener-
gia i que l’accés a l’energia sigui tipificat com un dret 
fonamental i establir un pla de lluita contra la pobresa 
energètica, prohibint la desconnexió de la xarxa.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 13. Nova redacció.

«13. Establir un Pla d’aprofitament de la biomassa dels 
boscos de Catalunya per a usos energètics.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 14. Nova redacció.

«14. Afavorir la investigació en energies renovables i 
en especial l’eòlica marina.»

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 48884)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
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Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica 
(tram. 302-00102/10).

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

9. Instar el govern espanyol que elabori un pla que fixi 
com a objectiu el tancament de les centrals nuclears 
perquè en el termini de 10 anys la demanda d’energia 
elèctrica quedi coberta sense necessitat d’haver de re-
córrer a la nuclear.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
48887)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la sobirania energètica (tram. 302-
00102/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2, d’uns incisos

«2. Crear, en el marc de la comissió d’empresa i ocu-
pació, una comissió d’estudi en la qual es debati sobre 
el model de producció d’energia elèctrica basada en 
la generació distribuïda, descentralitzada, renovable, 
l’estalvi i l’eficiència, amb l’objectiu d’aconseguir un 
model que possibiliti una completa sobirania energèti-
ca i sota el lideratge públic.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3, d’uns incisos

«3. Afavorir el canvi d’un sistema centralitzat de pro-
ducció d’energia elèctrica vers sistemes de generació 
distribuïts i descentralitazats que permetin un control 

democràtic i social, plantejant una estratègia que re·
cuperi el caràcter públic i comú de l’energia.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 6

«6. Adoptar totes les mesures suficients per fomentar 
l’estalvi energètic, podent ser aquesta la principal font 
de subministrament.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot l’apartat 7

«7. S’establirà una política tarifària que afavoreixi els 
consums bàsics per satisfer les necessitats familiars i 
faci que els consums més sumptuaris tinguin una po·
lítica que els discrimini amb un increments del preu.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 8, d’un incís

«8. Manifestar el rebuig a l’anomenada «reforma elèc-
trica» promoguda pel Ministeri d’Indústria espanyol 
perquè penalitza les energies renovables i dificulta 
l’autoproducció i l’autoconsum d’energia.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 9, d’un incís

«9. Instar el govern espanyol que elabori un pla que fi-
xi com a objectiu el tancament de les centrals nuclears 
perquè abans del 2020 la demanda d’energia elèctrica 
quedi coberta sense necessitat d’haver de recórrer a la 
nuclear.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 10, d’un incís

«10. Promoure un canvi del marc regulatori amb la 
perspectiva de garantir el control democràtic de l’ener-
gia i que l’accés a l’energia es determini com un dret 
fonamental.»
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8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 13

«13. Mostrar el rebuig a la línia de molta alta tensió 
(MAT) que creua les comarques del Pallars.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 14 

«14. A adoptar una auditoria energètica independent 
de la composició del dèficit tarifari revisant aquells 
conceptes prescindibles en un mercat competitiu i ba·
sat en l’eficiència, la independència energètica i les 
energies netes, així com la metodologia de retribució 
de la producció, transport i distribució.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 15

«15. Que presenti, en el termini de 6 mesos, el model 
energètic que voldríem per Catalunya, una proposta ba·
sada amb un model de generació distribuïda, autosufi·
cient, lideratge públic, amb plans de renovables i els de 
estalvi i eficiència energètica, incrementant els objectius 
europeus (30+30+30) pel 2020, internalitzant costos 
per a totes les fonts d’energia, amb un model de gene·
ració distribuïda mitjançant un sistema de xarxes intel·
ligents i un sistema públic de comptadors intel·ligents.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 16

«16. Crear una societat pública d’energia, en el termini 
de 6 mesos, amb capacitat d’oferir energia més acces·
sible, impulsar projectes d’autoconsum i crear activitat 
entorn a les noves estratègies a favor de les energies re·
novables i un model de generació distribuïda.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 17

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla·
dar al Govern de l’Estat que es realitzi: 

17. Auditoria energètica independent de la composició 
del dèficit tarifari revisant aquells conceptes prescindi·
bles en un mercat competitiu i basat en l’eficiència, la 
independència energètica i les energies netes, així com 
la metodologia de retribució de la producció, transport 
i distribució. S’establirà el mecanisme adequat per re·
cuperar els Costos de Transició a la Competència co·
brats de més per les elèctriques, i xifrats en 3.400 M 
euros per la CNE. S’establirà una quitança del deute 
contret pel dèficit tarifari.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 18

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla·
dar al Govern de l’Estat que es realitzi: 

18. A modificar en profunditat el funcionament del 
mercat elèctric, revisant el funcionament de les sub·
hastes d’energia, excloent les instal·lacions ja amortit·
zades del pool, i garantint una retribució justa segons 
el cost de producció efectiu amb l’objectiu de reduir el 
dèficit tarifari, garantir un sistema transparent, equi·
tatiu i de foment de les energies netes.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 19

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla·
dar al Govern de l’Estat que es realitzi: 

19. Projecte de Llei de Renovables que sigui la trans·
posició completa de la Directiva 2009/28/CE, relativa 
al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renova·
bles, i que estableixi un marc regulatori estable, amb 
simplificació administrativa, normes públiques de con·
nexió i que reconegui les externalitats positives de les 
energies renovables, facilitant l’accés de les renovables 
en llars, empreses i ciutats i garantint el desenvolupa·
ment de la biomassa. S’assegurarà el manteniment de 
les cosines del règim especial d’acord a una rendibili·
tat raonable i al nivell d’inversió realitzada per a ca·
da tecnologia permetent un creixement sostingut de les 
energies netes.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 20

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla·
dar al Govern de l’Estat que es realitzi: 
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20. Realitzar totes les modificacions legals necessàri·
es per fomentar i desenvolupar l’autoconsum d’ener·
gia renovable amb balanç net. Es computaran els pe·
atges d’accés per a l’energia intercanviada a la xarxa, 
i no per a l’energia autoconsumida de manera instan·
tània.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 21

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla·
dar al Govern de l’Estat que es realitzi: 

21. Derogar l’impost del 7 % establert en la Llei 
15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a 
la sostenibilitat energètica a les tecnologies en règim 
especial i les renovables destinades a l’autoconsum.»

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat, 22

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla·
dar al Govern de l’Estat que es realitzi: 

22. Establir una moratòria sobre l’ús de la fractura hi·
dràulica en tot el territori de l’Estat espanyol, cessant 
immediatament les explotacions no convencionals de 
gas que ja estiguessin en marxa, i paralitzant la con·
cessió de noves autoritzacions. En aquelles zones sen·
sibles i especialment en perill com, per exemple, en 
àrees de protecció d’aigua potable declarades i en zo·
nes amb mines de carbó, prohibir totalment la fractura 
hidràulica.»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa 

D’un nou apartat, 23

«El Parlament de Catalunya manifesta la disconformi·
tat amb la reducció de la partida pressupostària desti·
nada a l’ICAEN per al proper exercici 2014.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48904)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la sobirania energètica (tram. 
302-00102/10).

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

Del punt 1

«1. Promoure un diàleg social per a establir les bases 
de la sobirania energètica del país amb la configuració 
d’un model basat en la contenció, l’estalvi, l’eficiència 
i la sostenibilitat.»

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

Del punt 2

«2. Estudiar el model de producció d’energia elèctri·
ca basada en la generació descentralitzada renovable, 
l’estalvi i l’eficiència, amb l’objectiu d’aconseguir un 
model que possibiliti una completa sobirania energè·
tica.»

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

Del punt 3

«3. Afavorir el canvi d’un sistema centralitzat de pro·
ducció d’energia elèctrica a un altre que permeti el 
desenvolupament d’opcions alternatives com l’auto·
consum o les xarxes tancades.»

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

Del punt 4

«4. Adoptar el compromís de reduir un 25% del con·
sum d’energia de l’administració de la Generalitat 
abans del 2020, prenent com a base l’any 2007, i fo·
mentar l’adopció de compromisos similars per part de 
les administracions locals oferint·los el suport tècnic 
necessari.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 5 i 6

«5. Adoptar les mesures necessàries per fomentar l’es·
talvi i l’eficiència energètica en tots els sectors consu·
midors d’energia (domèstic, industrial, serveis, trans·
port i primari), en el marc d’actuació de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN), assegurant les dotacions 
pressupostàries adequades que assegurin les necessi·
tats tècniques i d’inversió en aquesta matèria.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Promoure un canvi del marc regulatori amb la 
perspectiva de garantir el control democràtic de l’ener-
gia i que l’accés a l’energia sigui tipificat com un “ser·
vei essencial”.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Mostrar el rebuig a la línia elèctrica de molt alta 
tensió (MAT) Escatrón·La Secuita tal com ja s’ha fet 
amb l’informe desfavorable emès per la Direcció gene·
ral d’Energia.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’escola inclusiva
Tram. 302-00096/10

Esmenes presentades
Reg. 48850, 48883, 48897 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 48850)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00096/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 1

«1. Defensar el model d’escola inclusiva tal i com esta·
bleix la Llei d’Educació de Catalunya i presentar pú-
blicament les línies estratègiques del Model d’Escola 
Inclusiva que defensa el Departament d’Ensenyament 
per aquesta legislatura.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 6

«6. Assegurar que els alumnes amb necessitats educa-
tives específiques (especials i socials) tinguin accés als 
diversos serveis escolars (menjador, activitats comple-
mentàries i extraescolars).»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació al punt 12

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

Destinar els recursos necessaris per a garantir el com·
pliment de la Llei 17/2010 pel que fa a l’accés a la mo·
dalitat educativa bilingüe, en què la llengua de sig·
nes catalana és la llengua vehicular, i vetllar per una 
igualtat territorial atenent les realitats i les particula·
ritats de cada zona i les demandes de les mares i els 
pares.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 14

«14. Facilitar i fer públiques les dades sobre l’escola-
rització d’alumnes amb necessitats específiques (espe·
cials i socials) en escoles ordinàries, que inclogui com 
a mínim [...]»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 15

«15. Modificar el concurs públic, o convocar-ne un 
de nou, per a l’Assistència de Monitors per a alum-
nes amb dificultats motrius i/o alumnes amb TDAH en 
centres educatius depenents del Departament d’Ense-
nyament, restablint la totalitat de les hores de treball 
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que s’havien reduït i fent efectiu aquest compromís 
abans de que finalitzi el mes de novembre.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 16. Nou redactat.

«16. El Departament d’Ensenyament garantirà que to·
tes les plataformes educatives digitals, així com la res·
ta de materials que implanten els centres educatius per 
seguir el currículum, compleixen les normes d’accessi·
bilitat universal, reconegudes per llei o per acords in·
ternacionals.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 48883)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00096/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 2, 3 i 11

«2. Potenciar la taula de participació formada per di·
verses entitats i fundacions representatives dels famili·
ars i alumnes amb discapacitat per analitzar la vigèn·
cia i el compliment dels plans directors desenvolupats 
pel departament d’Ensenyament i dels articles 81,82 i 
83 de la Llei d’educació de Catalunya i constituir·hi 
un grup de treball específic amb l’objectiu d’elaborar 
propostes de millora per a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials en l’etapa postobligatòria i prela·
boral i ampliar l’oferta existent amb l’objectiu de po·
der·ne garantir la suficiència.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

De l’apartat 2 del punt 4

«4.2. Contemplar la implantació de les USEE d’acord 
amb l’estudi de les necessitats del territori, garantint 

les hores d’atenció i avaluar-ne el seu funcionament, 
d’acord amb la planificació prevista pel Departament 
d’Ensenyament.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

De l’apartat 3 del punt 4

«4.3. Finalitzar la reconversió definitiva dels centres 
d’Educació Especial pública, en centres de referèn-
cia per a les escoles ordinàries i ampliar el nombre de 
centres d’educació especial privats/concertats que fan 
aquesta funció.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Del punt 6

«6. Assegurar que els alumnes amb necessitats educa-
tives especials tinguin accés als diversos serveis esco-
lars (menjador, activitats complementàries, extraesco-
lars i transport escolar).»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 8, 9 i 10

«8. Dissenyar itineraris per als alumnes amb necessi·
tats educatives especials que hagin finalitzat l’ensenya·
ment obligatori, adequar a la demanda el nombre de 
places públiques i/o concertades de formació post·ESO  
per tal que els nois/noies amb discapacitat intel·lectual 
i de desenvolupament puguin tenir la formació ade·
quada a les seves necessitats fins als 21 anys com a mí·
nim i aportar una solució urgent a les dificultats d’ac·
cés a PQPI d’aquest alumnat.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Del punt 15

«15. Ampliar la contractació, per l’assistència de vet·
lladors en centres depenents del Departament d’En·
senyament, ajustant les hores de treball a la demanda 
concreta de cada servei territorial i fent efectiu aquest 
compromís abans de finalitzar l’any 2013.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 48897)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’escola inclusiva (tram. 302-00096/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

Al punt 2

[...] a l’escolarització dels alumnes amb necessitats 
educatives especials i en el que es contempla la crea·
ció de 234 USEE i 85 unitats d’educació postobligatò·
ria en el període esmentat.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
Grup Mixt

Al punt 3

[...] (planificació, inspecció i ordenació acadèmica) fa-
mílies (FAPAC i Plataforma Escola Inclusiva) profes-
sionals, [...].

[...] (planificació, inspecció i ordenació acadèmica) 
famílies (representants de federacions i associacions 
de pares i mares d’alumnes, en especial d’aquells col·
lectius de pares i mares d’alumnes amb discapacitat) 
professionals, [...].

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
Grup Mixt

Al punt 4

Mantenir els recursos i serveis destinats a l’escola in-
clusiva en el mateix nivell que s’estaven aplicant fins 
ara i procedir a [...]

Recuperar de forma immediata i inajornable els recur·
sos i serveis destinats a l’escola inclusiva, i garantir 
l’atenció de l’alumnat amb NEE, en especial, aquell 
alumnat amb necessitat de personal vetllador.

4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt

Al punt 4

4.1. Garantir la substitució del personal docent des del 
primer dia en cas de baixa laboral, entenent la figura 
docent com a indispensable per a garantir la inclusió 
de l’alumnat en general i, en especial, a l’alumnat amb 
NEE.

[A partir d’aquí continuen els punts originaris de la 
moció, de manera que el 4.1 passa a ser el 4.2 i així 
successivament].

5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt

Al punt 5

[...] a les escoles bressol, tot dotant·les del personal ne·
cessari per atendre a l’alumnat que requereixi de més 
atenció per la seva discapacitat o deficiència.

6 Esmena núm. 6
D’addició
Grup Mixt

Al punt 7

[...] durant l’any 2014. Garantir cursos presencials i te·
lemàtics dins els Plans de Formació del professorat en 
què es tracti la temàtica de la inclusió educativa així 
com els seminaris de coordinació entre professionals 
previstos en el Pla aprendre junts per viure junts.

7 Esmena núm. 7
D’addició
Grup Mixt

Al punt 14

– incorporar-se a P3 a l’escola ordinària.

– Nombre d’alumnes amb dictamen i sol·licitud de per·
sonal vetllador sense atendre.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

David Fernàndez i Ramos 
Portaveu del Grup Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la convocatòria d’un referèndum 
sobre la secessió de Catalunya sense l’auto
rització del Govern de l’Estat i de les Corts 
Generals
Tram. 302-00097/10

Esmenes presentades
Reg. 48841, 48878, 48900 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 48841)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
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següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la convocatòria d’un referèndum 
sobre la secessió de Catalunya sense l’autorització del 
Govern de l’Estat i de les Corts Generals (tram. 302-
00097/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text de la moció, nou text: 

El Parlament de Catalunya manifesta: 

1. La plena acceptació de l’actual marc constitucional 
i estatutari. Aquest marc ens ha proporcionat una esta·
bilitat institucional que ha permès la consolidació de·
mocràtica, l’ingrés a la Comunitat Europea, el desen·
volupament de l’Estat del Benestar i el desplegament 
d’un procés d’autogovern polític que ha proporcionat 
a Catalunya les més altes cotes de poder en els darrers 
tres segles. Aquest marc constitucional i estatutari, 
amb els mecanismes de reforma que incorpora, ha de 
ser el punt de partida per solucionar els actuals pro·
blemes d’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.

2. Que la celebració d’una consulta sobre la futura 
institucionalització política de Catalunya només se·
rà possible de forma legal i acordada, i descarta, per 
tant, qualsevol iniciativa unilateral que pretengui des·
conèixer l’actual marc constitucional i estatutari.

3. Que les decisions que afectin el procés sobre aques·
ta futura institucionalització política de Catalunya han 
de ser negociades i acordades entre el Govern de Ca·
talunya i d’Espanya, que l’actual situació de manca de 
diàleg entre els governs només pot conduir a un inde·
sitjable camí de confrontació i que la Comissió Bila·
teral Generalitat·Estat pot ser un àmbit adequat per 
impulsar la necessària negociació entre governs, ja re·
clamada per aquest Parlament.

4. Que qualsevol resolució o iniciativa parlamentària 
sigui el resultat de la negociació i l’acord polític entre 
els governs de Catalunya i d’Espanya, com a forma de 
contribuir eficaçment a superar l’actual atzucac.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
48878)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 

subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la con-
vocatòria d’un referèndum sobre la secessió de Cata-
lunya sense l’autorització del Govern de l’Estat i de les 
Corts Generals (tram. 302-00097/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tots els punts i addició d’un nou i únic punt 1

«1. El Parlament constata: 

1. La plena validesa del preàmbul de l’Estatut d’Auto·
nomia de Catalunya de 2006, i en concret del paràgraf 
següent. «El Parlament de Catalunya, recollint el sen·
timent i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha 
definit Catalunya com a nació d’una manera àmplia·
ment majoritària. La Constitució espanyola, en l’arti·
cle segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya 
com a nacionalitat».

2. Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser 
aprovat en referèndum el 18 de juny de 2006 amb el 
73’9 per cent de vots favorables al text aprovat per les 
Corts espanyoles, però que el Tribunal Constitucional 
en la seva sentència de l’any 2010 no va respectar la 
voluntat del poble català.

3. Que en les darreres eleccions al Parlament de Ca·
talunya de novembre de 2012, la majoria de les forces 
polítiques catalanes es varen presentar a les eleccions 
amb programes que incloïen la necessitat de la convo·
catòria d’un referèndum o consulta sobre el futur polí·
tic de Catalunya i que el partits polítics que defensaven 
aquesta proposta varen obtenir 107 dels 135 escons del 
Parlament.

4. Que destacats experts en Dret Constitucional com 
els professors Rubio Llorente, Javier Pérez Royo, Car·
les Viver, Francesc de Carreras, Joan Vintró, Mercè 
Barceló o Xavier Arbós,entre molts d’altres, defensen 
que és perfectament legal, sense necessitat de modifi·
car la Constitució, la convocatòria d’un referèndum a 
Catalunya, per la via de l’article 92 de la Constitució, 
per la via de l’article 150.2 de la Constitució, o per to·
tes dues, sobre el futur polític de Catalunya.

5. Que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen 
el mateix dret que els ciutadanes i ciutadanes del Que·
bec (Canadà) que ja ho han pogut fer en dues ocasions, 
o dels ciutadans i ciutadanes d’Escòcia (Regne Unit) 
que ho faran l’any que ve, de poder votar en referèn·
dum sobre el seu futur polític com a nació.

6. Que la moció contra el dret a decidir de Cata·
lunya,aprovada pel Congrés de Diputats, el 10 d’oc·
tubre d’aquest any, a proposta del grup parlamentari 
Unión Progreso y Democràcia, suposa una demostra·
ció de nacionalisme espanyol,comporta una interpre·
tació tancada i excloent de la Constitució de 1978 i 
expressa la nul·la voluntat d’alguns grups polítics es·



9 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 209

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 31

panyols de buscar una sortida negociada a la deman·
da majoritària del poble català.»

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48900)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d’un 
referèndum sobre la secessió de Catalunya sense l’au-
torització del Govern de l’Estat i de les Corts Generals 
(tram. 302-00097/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 4

«4. Que després de celebrar·se el 35è aniversari de la 
Constitució Espanyola referendada mitjançant refe·
rèndum pel poble espanyol el 6 de desembre de 1978, 
es convenient destacar que la seva vigència ens ha pro·
porcionat el període democràtic més llarg d’estabilitat, 
concòrdia i progrés col·lectius.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 5

«5. Que és imprescindible recordar que només des del 
respecte a l’Estat de Dret i a l’ordenament jurídic es 
pot avançar en democràcia.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 6

«6. Que la garantia de la llibertat, la justícia, la igual·
tat, la seguretat i el pluralisme polític, com expressi·
ons de la voluntat popular, només poden ser assolides 
sota sota l’imperi de la llei, d’acord amb el projecte 
comú de de construcció d’una societat democràtica 
avançada.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 7

«7. Que la unitat d’Espanya no és negociable per què 
és la base de la convivència democràtica i de la solida·
ritat entre els espanyols.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Sergio Santamaría 
Santigosa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de seguretat pú
blica
Tram. 302-00098/10

Esmenes presentades
Reg. 48879, 48894, 48896 i 48910, 

48905, 48909 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
48879)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de seguretat pública (tram. 302-00098/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 d’un incís

«1. Promoure els canvis necessaris en la direcció polí·
tica del cos de Mossos d’Esquadra per tal d’assegurar 
un comandament eficaç, transparent, respectat i creï-
ble que tingui com a principal objectiu la garantia i el 
ple respecte dels drets dels ciutadans i les ciutadanes i 
que restableixi la confiança de la ciutadania en la po-
licia catalana.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 5 d’un incís al final del paràgraf

«5. Vetllar especialment perquè el CESICAT [...] seus 
estatuts i presentar abans de dos mesos davant el 
Parlament un informe elaborat per les Conselleries 
d’Empresa i Ocupació i d’Interior detallant totes les 
activitats realitzades per aquest organisme els dar·
rers tres anys».»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

«11. Convocar una reunió extraordinària del Consell 
de Seguretat de Catalunya per a que el Departament 
d’Interior informi sobre les darreres actuacions polè·
miques del Cos de Mossos d’Esquadra, tal com ha de·
manat el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
en la seva sessió del 9 de novembre d’enguany.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 12

«12. Adoptar les mesures necessàries per a que el Cos 
de Mossos d’Esquadra deixi d’utilitzar bales de goma 
i projectils viscoelàstics de forma immediata i sense 
excepcions, assegurant així que tots aquests projectils 
queden definitivament prohibits a Catalunya a partir 
de la data d’aprovació d’aquest punt.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

«13. Cessar al Director General de la Policia per la 
seva manca de capacitat per dirigir el cos de Mossos 
d’Esquadra posada en evidència en la pèssima gestió 
dels casos de les lesions de la senyora Ester Quintana i 
de la mort del senyor Juan Andrés Benítez.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 14

«14. Reprovar la manca de capacitat de recció del 
Conseller d’Interior davant la mala gestió del Director 
General de la Policia, Manel Prat.»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 15

15. El Parlament expressa el seu rebuig a l’avantpro·
jecte de Llei de Seguretat Ciutadana, impulsat pel Go·
vern de l’Estat, perquè suposa una criminalització de 
la protesta i la crítica al carrer i comportarà una re·
ducció dels drets de la ciutadania.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 48894)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de seguretat pública (tram. 302-00098/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1, que queda redactat de la següent manera

1. Promoure els canvis necessaris en la Direcció Ge·
neral de la Policia de la Generalitat · Cos dels Mos·
sos d’Esquadra per tal de garantir un comandament 
eficaç, responsable i transparent que reforci el reco·
neixement social al Cos dels Mossos d’Esquadra en la 
seva funció de garantir la seguretat i els drets dels ciu·
tadans.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un punt 1.bis

El Parlament de Catalunya mostra el seu total suport 
al Cos dels Mossos d’Esquadra i reconeix als seus 
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membres la dedicació i capacitat professional en el 
desenvolupament de les seves funcions.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 3, que queda redactat de la següent manera

3. Garantir l’especialització dels agents que composen 
les diferents àrees i unitats de la Policia de la Genera·
litat·Mossos d’Esquadra, mitjançant el disseny d’itine·
raris professionals i formatius adients, garantint i pro·
movent l’accés a la formació continuada.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 6, que queda redactat de la següent manera

Modificar el Decret 222/2013, de 3 de setembre, del 
Reglament d’organització i funcionament del Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya, per tal d’inclou·
re en les seves funcions, de forma específica, la col·
laboració activa i permanent amb les principals enti·
tats civils que vetllen per la defensa dels drets humans 
i la lluita contra la tortura i els maltractaments per tal 
d’assegurar les millors pràctiques de la Policia de Ca·
talunya en aquestes qüestions fonamentals en un siste·
ma policial democràtic.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

Al final del punt 8

8. Dotar tot el personal de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra que hagi de desenvolupar 
funcions d’ordre públic i de seguretat ciutadana dels 
elements d’autoprotecció que són necessaris, així com 
facilitar als agents dels Mossos d’Esquadra les armi·
lles lleugeres antibala apropiades que en necessitin en 
funció del servei, amb totes les garanties possibles, per 
tal de salvaguardar la seva integritat física i de garan·
tir un millor servei al ciutadà, donant així compliment 
a la Resolució 45/X, del 21 de marc de 2013.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió del punt 10 de la moció.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la ge·
neralitat a cessar immediatament el Sr. Manel Prat del 
seu càrrec de Director General de la Policia.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 48896 i 48910)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de segure-
tat pública (tram. 302-00098/10).

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

De modificació del punt 1

«1. Vetllar perquè el cos de mossos d’Esquadra reforci 
el desenvolupament de les seves tasques de manera efi·
caç, transparent i creïble i que tingui com a principal 
objectiu protegir el lliure exercici dels drets i les lliber·
tats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Refor·
çar la supervisió i l’avaluació del servei que presta el 
Cos de Mossos d’Esquadra a Ciutat Vella.»

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

De modificació del punt 4

«4. Promoure la coordinació del Departament d’In·
terior amb l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
per tal que es revisin i s’adeqüin els actuals fitxers i 
protocols a la regulació vigent sobre protecció de da·
des.»

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

De modificació del punt 5

«5. Que el Departament d’Interior integrant del Cesi·
cat, promogui l’actualització de la seva regulació i la·
bor.»

Fascicle segon
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De modificació del punt 6

«6. Crear la Taula d’entitats de drets humans de Ca·
talunya al Departament d’Interior, per tal d’integrar a 
representants de la societat civil organitzada que faci·
litin el diàleg i la participació permanent de la societat 
civil en l’àmbit de la seguretat pública de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De modificació del punt 10

«10. Designar en el termini d’un mes els membres del 
Comitè d’Ètica de la policia per iniciar el seu funcio·
nament i l’aprovació del Codi d’Ètica.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou punt

«Actualitzar el Departament d’Assumptes Interns del 
Departament d’Interior, incorporant·hi membres ex·
terns al cos de reconegut prestigi en matèria de segu·
retat i regulant el seu funcionament pel que fa als mo·
tius que han de produir una investigació interna, que 
en tot cas ha d’incloure els supòsits on ciutadans són 
lesionats o perden la vida en el context dels operatius 
policials, facilitant la independència, celeritat i trans·
parència del seu funcionament.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou punt

«Redactar el protocol d’indemnització per responsabi·
litat objectiva a les víctimes de les actuacions policials, 
en el termini de tres mesos.»

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48905)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de seguretat públi-
ca (tram. 302-00098/10).

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

Del punt 1

«1. Vetllar perquè el cos de mossos d’Esquadra conti·
nuï desenvolupant les seves tasques de manera eficaç, 
transparent i creïble i que tingui com a principal ob·
jectiu protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Valorar la oportunitat de convocar la Junta de Se·
guretat de Catalunya tal com preveu l’article 164 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.» 

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

Del punt 3

«3. Garantir la formació continuada dels agents que 
composen les diferents àrees i unitats de la Policia de 
la Generalitat · Mossos d’Esquadra, mitjançant el dis·
seny d’itineraris professionals i formatius.»

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

Del punt 9

«9. Continuar treballant per implementar l’acord, que 
el Govern de la Generalitat va aprovar, el 9 de juliol de 
2013, pel qual encomana a l’ISPC que imparteixi estu·
dis universitaris, mitjançant l’adscripció a una o vàries 
universitats públiques, per tal de respondre a la neces·
sitat d’estructuració de la formació superior en l’àmbit 
de la seguretat.»

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

Del punt 10

«10. Nomenar el Comitè d’ètica de la policia establert 
en el decret 222/2013, de 3 de setembre. I encarregar·li 
la redacció d’un nou codi ètica de la Policia.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48909)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de seguretat pública (tram. 
302-00098/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 6

«6. Modificar l’article 3 del Decret 222/2013, de 3 de 
setembre, del Reglament d’organització i funciona-
ment del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, re-
latiu a la seva composició, per tal d’integrar·hi per tal 
d’integrar·hi representants dels sindicats dels agents 
de Mossos d’Esquadra.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 7

«7. Dotar els recursos i eines suficients per a la for-
mació específica dels agents que hagin d’actuar en 
tasques d’ordre públic, des de la perspectiva dels 
principis i garanties que dimanen dels instruments in-
ternacionals en matèria de drets humans i de l’actuació 
policial, així com del propi ordenament jurídic intern. 
Tot incrementant, en l’exercici 2014, el nombre de vehi·
cles destinats al Cos dels Mossos d’Esquadra, especi·
alment a Trànsit i a les Regions Policials, garantint la 
seva reposició.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 8

«8. Dotar tot el personal de la Policia de la Generali-
tat-Mossos d’Esquadra que hagi de desenvolupar fun-
cions d’ordre públic i de seguretat ciutadana dels ele-
ments d’autoprotecció que són necessaris. En tot cas, 
facilitarà urgentment armilles antibales lleugeres i 
guants antitall als agents que ho necessitin per raó del 
servei, sense que els agents tinguin que fer cap aporta·
ció dinerària i, per tant, assumint el cost íntegrament 
el Departament d’Interior.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 9

«9. Estudiar la reforma de l’Institut de seguretat Públi-
ca de Catalunya per tal d’integrar-lo en el conjunt del 
sistema educatiu i universitari i d’adequar la composi-
ció de la seva direcció a un perfil d’experts en educa-
ció i seguretat, i elaborar un informe extern, quantita·
tiu i qualitatiu, de la formació que reben els agents dels 
Mossos d’Esquadra. Aquest informe haurà de tenir un 
nivell de detall suficient per avaluar la formació que 
reben els agents en les diverses especialitats i unitats 
operatives i s’haurà de lliurar al Parlament de Catalu·
nya en el termini màxim de nou mesos.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 11

«11. Impulsar les modificacions legislatives i regla·
mentàries que fossin necessàries per tal de constituir 
una mesa sectorial en l’àmbit del Cos dels Mossos 
d’Esquadra.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 12

«12. Donar compliment a les resolucions i mocions del 
Parlament de Catalunya que afecten al Cos dels Mos·
sos d’Esquadra i, especialment, la Resolució 45/X del 
Parlament de Catalunya pel que fa, entre d’altres, a 
establir progressivament, al llarg del 2013, un sistema 
de distribució de torns de servei dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar els canvis 
sobtats i les contínues modificacions que es produeixen 
en els torns i serveis.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 13

«13. Cessar en el seu càrrec al director general de la 
Policia, Sr. Manel Prat Peláez.»

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques per a garantir el 
dret a l’habitatge i el reallotjament de famí
lies desnonades
Tram. 302-00101/10

Esmenes presentades
Reg. 48849, 48877 i 49056, 48886, 

48899, 48903, 48908 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 48849)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge 
i el reallotjament de famílies desnonades (tram. 302-
00101/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

«5. El Parlament de Catalunya remarca la necessitat de 
constituir un parc d’habitatge social suficient i cohe-
rent amb les necessitats presents i futures del país. En 
aquest sentit, el Parlament insta el Govern de la Gene-
ralitat a no iniciar cap operació massiva de venda d’ha-
bitatges socials provinents del patrimoni immobiliària 
de l’Incasòl i en qualsevol cas, a garantir la funció so-
cial d’aquests immobles.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt núm. 10

«Aprovar en un termini màxim de tres mesos, la nor·
mativa que fomenti el lloguer, particularment dels ha·
bitatges buits titularitat de les entitats bancàries, cre·
ditícies i financeres i de les societats immobiliàries que 
en depenguin i de promotores immobiliàries, establint 
les mesures de gravamen fiscals adients, per a evitar la 
desocupació permanent dels habitatges.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt núm. 11

«Constituir una comissió de sobreendeutament que 
tingui caràcter transversal en la seva representació: 
organitzacions de consumidors i usuaris, plataforma 

d’afectats per la hipoteca, entitats financeres, i interde·
partamental pel què fa al Govern, i que comenci a tre·
ballar en la formulació de propostes de modificacions 
legislatives en l’àmbit competencial de la Generalitat 
de Catalunya.»

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
48877 i 49056)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les po-
lítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallot-
jament de famílies desnonades (tram. 302-00101/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’apartat 4, d’un incís

«4. A aprovar, durant l’any 2014, el Pla Territorial Sec-
torial de l’Habitatge que concreti el compliment del 
mandat de solidaritat urbana definit en la Llei de l’Ha-
bitatge.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 6 al final del paràgraf

«6. A crear, durant aquest any 2014, el Fons Social 
d’Habitatge de Catalunya amb habitatges desocupats 
procedents de les entitats bancàries intervingudes i la 
SAREB. Aquest Fons s’haurà de gestionar concerta·
dament entre la pròpia Generalitat, les administraci·
ons locals i entitats socials.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

«10. Adreçar·se al President del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, per tal que posi en coneixement 
de tots els òrgans judicial de Catalunya que tinguin 
pendents d’executar ordres de llançament de famílies 
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dels seus habitatges habituals, ja sigui per execucions 
hipotecàries o arrendatícies, que de conformitat amb 
la doctrina fixada pel Tribunal europeu dels Drets Hu·
mans, abans de procedir a acordar el llançament, re·
clamin informació sobre la disponibilitat i oferiment 
d’allotjament de substitució o provisional, per part 
dels organismes públics competents en matèria d’ha·
bitatge i de serveis socials, tant locals com de la Gene·
ralitat de Catalunya, demanant que es suspenguin els 
desallotjaments fins i tant no s’acrediti aquesta dispo·
nibilitat efectiva, per a cada cas concret.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

«11. Que, en el marc de l’aprovació i tramitació dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 
2014, i en el seu cas per mitjà de les modificacions 
pressupostàries pertinents, estableixi el caràcter obert 
de les partides corresponents a ajuts pels pagament de 
lloguers i de quotes hipotecàries per persones que no 
disposin de recursos suficients.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 12

«12. A aplicar de forma plena i efectiva, i en el seu 
cas a fer el desplegament reglamentari necessari, to·
tes les mesures previstes en la llei del dret a l’habitatge 
18/2007 de 28 de novembre, en especial les relatives a 
l’activació dels habitatges buits, tan per mitjà de mesu·
res d’investigació, de foment o sancionadores.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

«13. A presentar, dins del primer trimestre del 2014, el 
projecte de llei de creació del impost sobre habitatges 
buits.»

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 48886)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-

ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge 
i el reallotjament de famílies desnonades (tram. 302-
00101/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt

Del punt 1

A recuperar la publicació de l’Informe Anual del Sec-
tor de l’Habitatge, que es va deixar de publicar el 2010, 
com a eina metodològica per a l’anàlisi i diagnosi ex-
haustiu per valorar l’evolució de la política d’habitatge i 
les necessitats presents en aquesta matèria.

Instar que en el marc del Pla Sectorial Territorial 
d’Habitatge s’elabori anualment l’Informe de població 
mal allotjada a Catalunya, que, fins ara, només s’ha 
elaborat una vegada, amb l’objectiu de conèixer les 
problemàtiques residencials del país i adequar·hi les 
polítiques públiques d’habitatge.

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Del punt 2

[...] per Habitatges de Protecció Oficial. Aquesta re·
definició ha de pivotar sobre aquests principis: (1) les 
reserves per habitatges de protecció oficial no poder 
ser inferiors al 50%; (2) la tipologia d’habitatges pro·
tegits a construir preferentment seran de règim especi·
al i qualsevol promoció comptarà amb dotacions re·
sidencials per a contingents especials: persones amb 
risc d’exclusió, discapacitats i dones víctimes de vio·
lència masclista; i (3) els habitatges de protecció ofici·
al que es construeixin seran exclusivament de lloguer 
i de preu assequible (mai no superior al 30% dels in·
gressos de la unitat de convivència).

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

Del punt 3

[...] el règim jurídic dels habitatges amb protecció 
oficial. Aquest règim jurídic haurà de pivotar sobre 
aquestes bases: (1) la qualificació d’habitatge protegit 
s’ha de perllongar durant tota la vida útil de l’habi·
tatge; (2) l’habitatge protegit serà sempre de titularitat 
pública amb independència de la forma de tinença; (3) 
el preu del lloguer serà assequible (mai no superior al 
30% dels ingressos de la unitat de convivència); i (4) 
els beneficiaris seran persones de rendes baixes i sense 
recursos.
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4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
Grup Mixt

Del punt 4

A aprovar, en el termini màxim de dos anys, el Pla Ter-
ritorial Sectorial de l’Habitatge [...]. A aprovar, de for·
ma immediata, el Pla Territorial Sectorial de l’Habi·
tatge.

5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt

Del punt 5

[...] un parc d’habitatge social suficient i coherent amb 
les necessitats presents i futures del país, que determi·
narà anualment l’Informe sobre població mal allotja·
da a Catalunya.

6 Esmena núm. 6
De supressió
Grup Mixt

Del punt 5

En aquest sentit, el Parlament insta el Govern de la 
Generalitat a no iniciar cap operació massiva de venda 
d’habitatges socials provinents del patrimoni immo-
biliari de l’Incasòl [...]. En aquest sentit, el Parlament 
insta el Govern de la Generalitat a no iniciar cap ope·
ració de venda d’habitatges socials provinents del pa·
trimoni immobiliari de l’Incasòl.

7 Esmena núm. 7
D’addició
Grup Mixt

Del punt 5

[...] i en qualsevol cas, a garantir la funció social 
d’aquests immobles. Així mateix, s’adoptaran totes les 
mesures i mitjans necessaris per garantir uan gestió 
adequada i eficaç dels habitatges socials de titularitat 
pública.

8 Esmena núm. 8
D’addició
Grup Mixt

Del punt 7

A territorialitzar la Taula de Desnonaments creada el 
passat 17 de setembre de 2013, que restarà adscrita als 
Departaments de Justícia, de Benestar Social i Famí·
lia, i de Territori i Sostenabilitat.

9 Esmena núm. 9
D’addició
Grup Mixt

Del punt 7

[...] amb la presència de les entitats del tercer sector 
que actuen a cada territori, els moviments socials que 
aborden problemàtiques relacionades amb l’accés i el 
manteniment en l’habitatge, com ara la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), representants dels 
ajuntaments, [...]

10 Esmena núm. 10
De supressió i addició
Grup Mixt

Del Punt 7

[...] persones afectades pels desnonaments. [...] per·
sones afectades per desallotjaments, ja sigui a conse·
qüència d’execucions hipotecàries o per impagament 
del lloguer.

11 Esmena núm. 11

D’addició
Grup Mixt

Afegir punt 10

10. Convertir les oficines «Ofideute» en un servei in·
tegral de mediació en els casos de desallotjaments, ja 
siguin a conseqüència d’execucions hipotecàries o per 
impagament del lloguer.

12 Esmena núm. 12
D’addició
Grup Mixt

Afegir punt 11

11. Potenciar i dinamitzar la Mesa de valoració per 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergèn·
cies econòmiques, socials i altres casos amb necessi·
tats especials de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, 
creada el 8 de març de 2012. En el cas que es consideri 
oportú i convenient, aquesta taula suplirà les funcions 
de la recent creada Taula de desnonaments, perquè la 
Mesa precisament persegueix, entre d’altres, les pro·
blemàtiques que persegueix abordar la citada Taula 
amb la diferència que la Mesa adjudica pisos, que és la 
mesura més necessària i urgent.

13 Esmena núm. 13
D’addició
Grup Mixt

Afegir punt 12

12. Fomentar la incorporació de més pisos a la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió per superar els 1.000 existents 
actualment. Per aconseguir·ho, entre d’altres actuaci·
ons, cal duplicar l’ajut que reben les entitats socials 
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que incorporen pisos a l’esmentada Xarxa, la qual co·
sa significa passar dels actuals 1.200 euros als 2.400 
euros, per tal de suplir els 1.200 euros que aportava la 
Fundació un Sol Món de Catalunya Caixa.

14 Esmena núm. 14
D’addició
Grup Mixt

Afegir punt 13

13. Declarar de forma urgent una moratòria de desa·
llotjaments, ja sigui per motiu d’execucions hipotecà·
ries o per impagament de lloguer, almenys fins que no 
es pugui garantir el reallotjament adequat a totes les 
persones afectades, en consonància amb les mesures 
cautelars ordenades pel Tribunal d’Estrasburg en el 
cas de Salt.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 48899)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a 
l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades 
(tram. 302-00101/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

«3. A aprovar, en el termini màxim de 9 mesos, el re·
glament que desplegui el règim jurídic dels habitatges 
amb protecció oficial.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 4

«[...] solidaritat urbana definit en la Llei de l’Habitat-
ge. En tot cas, el Govern contemplarà en els Pressu·
postos de la Generalitat per l’any 2014 un fons eco·
nòmic específic de solidaritat urbana d’acord amb les 
previsions de l’article 76 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret de l’habitatge, dotat suficientment i 
garantirà l’aprovació del decret que l’esmentat article 
refereix per tal donar resposta a la problemàtica actu·
al de dificultat de manteniment i accés a l’habitatge.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 5

«5. El Parlament de Catalunya remarca la necessi·
tat de constituir un parc d’habitatge social suficient i 
coherent amb les necessitats presents i futures del pa·
ís. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern de 
la Generalitat a no vendre habitatges socials, llevat 
d’aquelles promocions que es van construir per aques·
ta finalitat mantenint la seva naturalesa d’habitatge 
social.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 6

«6. A crear, durant l’any 2014, el Fons Social d’Habi·
tatge de Catalunya amb els habitatges del Parc d’Ha·
bitatges del sector públic de la Generalitat de Catalu·
nya, de les entitats bancàries intervingudes, la Sareb 
i d’altres propietaris o promotors. Per fer·ho haurà 
d’arribar a acords de cessió i/o adquisició preveien 
crèdit per aquesta finalitat en els Pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2014.

Tanmateix el Govern garantirà en els Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per l’exercici 2014 una 
dotació pressupostària suficient pels programes de 
les prestacions econòmiques d’urgència especial per a 
l’habitatge, pel pagament del lloguer, de l’avalloguer i 
de mediació pel lloguer social que donin resposta a la 
greu situació actual.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 8

«[...] actualment viuen en aquest edifici. En tot cas, per 
les famílies afectades el Govern de la Generalitat ga·
rantirà el seu accés a un habitatge de protecció social 
d’acord amb la normativa vigent.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48903)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
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lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el 
dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desno-
nades (tram. 302-00101/10).

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

Del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya remarca la necessitat 
de comptar amb un parc d’habitatge social, suficient i 
coherent amb les necessitats presents i futures del pa-
ís. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a que cap operació de venda 
d’habitatges socials provinents del patrimoni immobi-
liari de l’Incasòl faci minvar la funció social d’aquests 
immobles.»

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

Del punt 8

«8. A continuar negociant amb la SAREB per tal que 
cedeixin habitatges i així ampliar el fons d’habitatges 
assequibles.» 

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

Del punt 9

«9. Continuar fent les accions de mediació necessàries 
per tal d’assegurar el correcte reallotjament dels habi·
tants del bloc ocupat a Salt.»

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 48908)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habi-
tatge i el reallotjament de famílies desnonades (tram. 
302-00101/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

De supressió al punt 5 

5. El Parlament de Catalunya remarca la necessitat de 
constituir un parc d’habitatge social suficient i cohe-
rent amb les necessitats presents i futures del país. En 
aquest sentit, el Parlament insta el Govern de la Gene-
ralitat a no iniciar cap operació massiva de venda d’ha-
bitatges socials provinents del patrimoni immobiliària 
de l’Incasòl i en qualsevol cas, a garantir la funció so-
cial d’aquests immobles.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

D’addició al final del punt 6

6. A crear, durant aquest any 2014, el Fons Social 
d’Habitatge de Catalunya amb habitatges desocupats 
procedents de les entitats bancàries intervingudes i la 
Sareb i dels habitatges socials propietat de la Genera·
litat de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’addició d’un nou punt

Nou punt 10. El Parlament de Catalunya insta el Go·
vern de la Generalitat a no incorporar, sota cap cir·
cumstància, cap dels habitatges socials propietat de 
l’Incasòl a la venda de patrimoni immobiliari prevista 
als pressupostos de la Generalitat per al 2014, com a 
garantia d’un parc públic d’habitatge.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 47971 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa de la Diputació Permanent

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40.4 del Reglament del Parlament, us comuni-
ca que la diputada Marta Llorens i Garcia substituirà 
el diputat Antoni Font Renom en la Diputació Perma-
nent del Parlament.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

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

Substitució de diputats
Reg. 47970 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Afers Institucionals

Alta

Maria Senserrich i Guitart

Baixa

Meritxell Borràs i Solé

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Economia, Fi
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 48128 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Alta

Alícia Romero Llano

Baixa

Juli Fernandez Iruela

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 48126 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió d’Empresa i Ocupació
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Alta

Alícia Romero Llano

Baixa

Eva Granados Galiano

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 48127 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta

Alícia Romero Llano

Baixa

Rocio Martinez-Sampere Rodrigo 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 48129 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta

Alícia Romero Llano

Baixa

Joan Ignasi Elena Garcia

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Designació de la presidència
Reg. 48130 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, proposa la diputada Alícia Rome-
ro Llano per a substituir el diputat Joan Ignasi Elena 
Garcia com a President de la Mesa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Composició de la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 48132 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió

Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupa-
ció

Alta

Alícia Romero Llano

Baixa

Eva Granados Galiano 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 48131 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a la comissió parlamentària: 

Comissió

Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsa-
bilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors

Alta

Alícia Romero Llano

Baixa

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
189/X, sobre la pròrroga de les bonificacions 
de les taxes aeroportuàries de l’aeroport de 
Girona  Costa Brava
Tram. 290-00153/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 47821 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00153/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 189/X, 
sobre la pròrroga de les bonificacions de les taxes ae-
roportuàries de l’aeroport de Girona - Costa Brava.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 189/X, sobre la 
pròrroga de les bonificacions de les taxes aeroportuà-
ries de l’aeroport de Girona - Costa Brava (núm. tram. 
290-00153/10), us informo del següent:

El Govern de Catalunya a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha realitzat durant el 2013 di-
ferents gestions amb la Direcció General d’Aviació Ci-
vil i el Gestor Aeroportuari de l’aeroport de Girona 
(AENA) per tal que el marc tarifari de l’aeroport de 
Girona-Costa Brava segueixi sent el mateix aprovat en 
la disposició final desena de la Llei de l’Estat 17/2012, 
mantenint, d’aquesta manera, la seva competitivitat.

Barcelona, 21 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
203/X, sobre la regulació de l’ús de vestits 
o accessoris que cobreixin totalment la cara 
i que impedeixin la identificació i la comuni
cació visual
Tram. 290-00167/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 48025 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00167/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 203/X, 
sobre la regulació de l’ús de vestits o accessoris que 
cobreixin totalment la cara i que impedeixin la identi-
ficació i la comunicació visual.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 203/X, sobre la re-
gulació de l’ús de vestits o accessoris que cobreixin 
totalment la cara i que impedeixin la identificació i la 
comunicació visual (núm. tram. 290-00167/10), us in-
formo del següent:

En data 22 de novembre el Govern de la Generalitat ha 
enviat una carta al Ministre de Justícia traslladant-li 
el contingut de la Resolució 203/X per al seu coneixe-
ment i sol·licitant les reformes necessàries per a la seva 
efectivitat. Per altra banda, el Govern ha sol·licitat al 
Ministre que l’informi de les gestions que es realitzin 
en aquest sentit.

Barcelona, 25 de novembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
206/X, sobre el manteniment del tipus reduït 
de l’impost sobre el valor afegit al sector de 
l’horticultura ornamental i els productes na
turals
Tram. 290-00170/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 48133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució, amb 
número de tramitació 290-00170/10, sobre 206/X, so-
bre el manteniment del tipus reduït de l’impost sobre 
el valor afegit al sector de l’horticultura ornamental i 
els productes naturals, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 27 de novembre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
48133).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.01.2014 al 05.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 06.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2013.

Control del compliment de la Resolució 
207/X, sobre el compliment de la normati
va de consum i competència en la venda i la 
distribució de cítrics
Tram. 290-00171/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 48134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució, amb 
número de tramitació 290-00171/10, sobre 207/X, so-
bre el compliment de la normativa de consum i com-
petència en la venda i la distribució de cítrics, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.
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Barcelona, 27 de novembre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
48134).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.01.2014 al 05.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 06.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2013.

Control del compliment de la Resolució 
208/X, sobre l’Observatori Nacional de Po
lítica Agroalimentària
Tram. 290-00172/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 48135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 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, amb nú-
mero de tramitació 290-00172/10, sobre 208/X, sobre 
l’Observatori Nacional de Política Agroalimentària, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Barcelona, 27 de novembre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
48135).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.01.2014 al 05.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 06.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2013.

Control del compliment de la Resolució 
209/X, sobre la política agrícola comuna
Tram. 290-00173/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 48136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 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, amb nú-
mero de tramitació 290-00173/10, sobre 209/X, sobre 
la política agrícola comuna, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 27 de novembre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
48136).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.01.2014 al 05.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 06.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2013.
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Control del compliment de la Resolució 
210/X, sobre el control dels purins i la conta
minació per nitrats
Tram. 290-00174/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 48137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 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, amb nú-
mero de tramitació 290-00174/10, sobre 210/X, sobre 
el control dels purins i la contaminació per nitrats, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Barcelona, 27 de novembre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (reg. 
48137).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.01.2014 al 05.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 06.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2013.

Control del compliment de la Resolució 
275/X, sobre l’acabament de les obres de la 
carretera C51 entre Valls i el Vendrell i sobre 
els pagaments pendents als afectats pel tra
çat de la carretera
Tram. 290-00237/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 48055 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00237/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 275/X, 
sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51 en-
tre Valls i el Vendrell i sobre els pagaments pendents 
als afectats pel traçat de la carretera.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt a de la Resolució 275/X, so-
bre l’acabament de les obres de la carretera C-51 en-
tre Valls i el Vendrell i sobre els pagaments pendents 
als afectats pel traçat de la carretera (núm. tram. 290-
00237/10), us informo del següent:

El Govern ha impulsat l’execució de les obres del 
«Condicionament El Vendrell-Valls. C-51, pk 10,100 
al 24,300 i del pk 26,800 al 33,800. Tram: Albinyana-
Valls» que actualment estan sent desenvolupades. Es 
preveu que les obres esmentades estiguin enllestides el 
proper mes de gener.

Barcelona, 28 de novembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 32/X, 
sobre la política cultural
Tram. 390-00032/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 47926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que preveu 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la Moció 32/X (número de 
tramitació 390-00032/10), sobre la política cultural, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Cultura i Llengua del Parlament de Cata-
lunya.

Barcelona, 26 de novembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Cultura 
(reg. 47926).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 19.12.2013 al 24.01.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 27.01.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2013.

Control del compliment de la Moció 52/X, 
sobre la sostenibilitat del Sistema per a l’Au
tonomia i Atenció a la Dependència
Tram. 390-00052/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 48076 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 03.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00052/10

Sobre: Control compliment de la Moció 52/X, sobre la 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt 1 de la Moció 52/X, sobre la sos-
tenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a 
la Dependència (núm. de tram. 390-00052/10), us in-
formo que el proper dia 9 de desembre tindrà lloc a la 
seu del Departament de Benestar Social i Família la 
Comissió mixta Govern - Parlament 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.

Barcelona, 28 de novembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Interior sobre les informacions relatives al 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca
talunya i el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00218/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 47635).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 02.12.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les informaci
ons relatives al Centre de Seguretat de la In
formació de Catalunya i el Centre de Teleco
municacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00219/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 47636).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 02.12.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les informaci
ons aparegudes en mitjans de comunicació 
amb relació a l’encàrrec d’un estudi al Cen
tre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació i al Centre de Seguretat de la In
formació de Catalunya sobre els costos de 
la creació i el manteniment d’una agència 
nacional de seguretat
Tram. 354-00220/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 47653).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 02.12.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les informaci
ons aparegudes en mitjans de comunicació 
amb relació al repartiment de mòbils amb 
dispositius «espia» entre alts càrrecs i per
sonal de seguretat de la Generalitat
Tram. 354-00221/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 47654).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 02.12.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del síndic de 
greuges davant la Comissió del Síndic de 
Greuges perquè expliqui les consideracions 
que ha fet arribar al Govern amb relació al 
desenvolupament del principi d’educació in
clusiva
Tram. 356-00469/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
42257).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de 
Greuges, 02.12.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Societat Catalana d’Infer
meria Comunitària davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació de la 
malnutrició infantil
Tram. 356-00525/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 47496).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 29.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Societat Catalana d’Infer
meria Pediàtrica davant la Comissió de la 
Infància perquè expliqui la situació de la 
malnutrició infantil
Tram. 356-00526/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 47497).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 29.11.2013.
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Sol·licitud de compareixença del director ge
rent de l’Institut Català de la Salut davant la 
Comissió de la Infància perquè expliqui la si
tuació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00527/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 47498).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 29.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de Salut Pública davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui l’evolució de 
l’enquesta de salut de Catalunya pel que fa a 
la població infantil
Tram. 356-00528/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 47499).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 29.11.2013.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Xavier Mena, exconseller d’Empresa i Ocu
pació, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre les informacions 
relatives al Centre de Seguretat de la Infor
mació de Catalunya i el Centre de Telecomu
nicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00531/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47637).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 02.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Carles Fla
merich, exdirector general de Telecomu
nicacions, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les informaci
ons relatives al Centre de Seguretat de la In
formació de Catalunya i el Centre de Teleco
municacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00532/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47638).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 02.12.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Telecomunicacions davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre les informacions relatives al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya i el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació
Tram. 356-00533/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47639).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 02.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de la directo
ra general d’Administració de Seguretat da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què informi sobre les informacions relatives 
al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i el Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00534/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47640).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 02.12.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Tomàs Roy, 
director executiu del Centre de Seguretat de 
la Informació, davant la Comissió d’Empre
sa i Ocupació perquè informi sobre les in
formacions relatives al Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya i el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor
mació
Tram. 356-00535/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47641).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 02.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé 
i Castelló, director gerent del Centre de Te
lecomunicacions i Tecnologies de la Infor
mació, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre les informacions 
relatives al Centre de Seguretat de la Infor
mació de Catalunya i el Centre de Telecomu
nicacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00536/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47642).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 02.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Maria Àn
gels Barbarà i Fondevila, directora de l’Au
toritat Catalana de Protecció de Dades, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre les informacions rela
tives al Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i el Centre de Telecomunicaci
ons i Tecnologies de la Informació
Tram. 356-00537/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47643).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 02.12.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Sindicat d’Inspectors de Treball 
i Seguretat Social davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè informi sobre els 
incompliments de les condicions acordades 
per l’Administració de l’Estat i la Generali
tat amb relació al traspàs de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social
Tram. 356-00538/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 47954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 02.12.2013.

Proposta de compareixença del gerent del 
Consorci Sanitari de Terrassa davant la Co
missió de la Sindicatura de Comptes amb 
relació al Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sa
nitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 
2010
Tram. 362-00002/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
núm. 9, tinguda el 04.12.2013, DSPC-C 341.

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

Compareixença de Carlos Sánchez Mato, 
professor de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 353-00254/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Compareixença de Juan Sotres Menéndez, 
membre de la Plataforma per la Banca Pú
blica, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 353-00255/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’Antoni Abad i Pous, presi
dent de la Cecot, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei per al desenvo
lupament d’una banca pública catalana
Tram. 353-00256/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’Antonio Cañete i Martos, 
secretari general de la Pimec, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per al desenvolupament d’una banca públi
ca catalana
Tram. 353-00257/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Guillem LópezCasasno
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei per al desenvo
lupament d’una banca pública catalana
Tram. 353-00258/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Josep Ramon Sanromà, 
conseller delegat de l’Institut Català de Fi
nances, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 353-00260/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Josep Maria Álvarez, se
cretari general de la Unió General de Treba
lladors, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 353-00261/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Compareixença de Joan Carles Gallego, se
cretari general de Comissions Obreres, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei per al desenvolupament d’una 
banca pública catalana
Tram. 353-00262/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’Eduardo Martínez Abas
cal, professor de direcció financera de l’IE
SE Business School, amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al des
envolupament d’una banca pública catalana
Tram. 353-00263/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Valentí Pich Rosell, presi
dent del Consell General de Col·legis d’Eco
nomistes d’Espanya, amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al des
envolupament d’una banca pública catalana
Tram. 353-00264/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Joaquim Muns i Albui
xech, catedràtic d’organització econòmica 
internacional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei per al desenvolupament d’una 
banca pública catalana
Tram. 353-00265/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, 
catedràtic de política econòmica de la Uni
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al des
envolupament d’una banca pública catalana
Tram. 353-00266/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Marta Torrents Melich, 
directora del procés d’atenció a les addicci
ons de l’Hospital del Mar de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00267/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Catalanes d’Afec
tats pels Jocs d’Apostes amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu
rístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00268/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Josep Maria Canyelles, 
expert en responsabilitat social corporativa, 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00269/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Josep Poblet Tous, alcal
de de Vilaseca, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri
butació, comerç i joc
Tram. 353-00270/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Pere Granados Carrillo, 
alcalde de Salou, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri
butació, comerç i joc
Tram. 353-00271/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de l’alcalde de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00272/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de l’alcalde de Reus amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00273/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Compareixença d’Octavi Bono Gispert, ge
rent del Patronat de Turisme de la Costa 
Daurada, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe
brer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri
butació, comerç i joc
Tram. 353-00274/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Josep Andreu Figueras, 
president de l’Autoritat Portuària de Tarra
gona, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00275/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Jaume Pros Perelló, se
cretari general de Comissions Obreres de 
Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri
butació, comerç i joc
Tram. 353-00276/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Francesc López, presi
dent del comitè d’empresa de Port Aventura, 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00277/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Jordi Salvadó Duch, se
cretari general de la Unió General de Treba
lladors de Tarragona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turís
tics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc
Tram. 353-00278/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Joaquim Sendra, presi
dent de la Pimec de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00279/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Compareixença d’Eduard Farriol, president 
de l’Associació d’Hotelers Salou  Cambrils  
La Pineda, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe
brer, sobre centres recreatius turístics, i d’es
tabliment de normes en matèria de tributa
ció, comerç i joc
Tram. 353-00280/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de David Batalla, president 
de la Federació Empresarial d’Hostaleria i 
Turisme de Tarragona, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu
rístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00281/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’una representació del Pa
tronat de Joc Privat de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00282/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’Albert Abelló Hierro, presi
dent de la Cambra de Comerç de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00283/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç de Reus amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00284/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Fernando Aldecoa, di
rector general de Port Aventura, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00285/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Compareixença de Josep Llop Tous, presi
dent del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00286/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Juan Carlos Galindo, 
president de l’Institut d’Experts en Preven
ció de Blanqueig de Capitals i Finançament 
del Terrorisme, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de tri
butació, comerç i joc
Tram. 353-00287/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Joan Borràs Tous, pre
sident del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Tarragona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00288/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Lluís Maestre, president 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarra
gona, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00289/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Joan Pedrerol, presi
dent de l’Associació Empresarial Química 
de Tarragona, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d’establiment de normes en matèria de tri
butació, comerç i joc
Tram. 353-00290/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Robert Casadevall, pro
fessor de la Facultat de Geografia i Turisme 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00291/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.
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Compareixença de Salvador Anton Clavé, 
degà de la Facultat de Geografia i Turisme 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00292/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Xavier Adserà, conse
ller delegat del grup empresarial Veremonte, 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc
Tram. 353-00293/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença de Gabriel Escarrer Julia, 
president i conseller executiu del Grup Me
lià, amb relació al Projecte de llei de modi
ficació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’esta
bliment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc
Tram. 353-00294/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’una representació de la 
plataforma Aturem BCN World amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 353-00295/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 9, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 251.

Compareixença d’Ada Colau i Ballano, por
taveu de la Plataforma d’Afectats per la Hi
poteca, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00227/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 02.12.2013, DSPC-C 282.

Compareixença de Manuel Pardos Vicen
te, president de l’Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE), 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00230/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 02.12.2013, DSPC-C 282.
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Compareixença de Jofre Farrés Roselló, ex
secretari general de l’Associació d’Usuaris 
de Bancs, Caixes i Assegurances de Cata
lunya (AICEC), davant la Comissió d’Investi
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00231/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 02.12.2013, DSPC-C 282.

Compareixença d’una representació de l’Or
ganització de Consumidors i Usuaris de Ca
talunya davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00232/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 02.12.2013, DSPC-C 282.

Compareixença d’una representació de FA
CUA  Consumidors en Acció davant la Co
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00233/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 02.12.2013, DSPC-C 282.

Compareixença de Luis Pineda, president 
de l’Associació d’Usuaris de Banca (AUS
BANC), davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00234/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 02.12.2013, DSPC-C 282.

Compareixença de Narcís Mir, cap del Ga
binet Tècnic de l’Observatori d’Empresa i 
Ocupació, davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00502/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Sessió informativa de la Comissió de Justí
cia i Drets Humans amb el fiscal superior de 
Catalunya per a presentar la Memòria de la 
Fiscalia corresponent al 2012
Tram. 359-00012/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Fiscalia Superior de Catalunya (reg. 47943).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 03.12.2013.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalu
nya corresponent al 2012
Tram. 334-00042/10

Presentació
Fiscalia Superior de Catalunya

Reg. 47943 / Coneixement i tramesa a la 

Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 

Humans: Mesa del Parlament, 03.12.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Senyora,

En compliment del que disposa l’Estatut Orgànic del 
Ministeri Fiscal, us trameto adjunt un exemplar, en su-
port informàtic, de la Memòria de la Fiscalia Superior 
de Catalunya, corresponent a l’any 2012

Barcelona, 22 de novembre de 2013

Jose M. Romero de Tejada
El fiscal superior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con·
sultada a l’Arxiu del Parlament.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10.	Resolucions
	Resolució 446/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen dos membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
	Tram. 284-00016/09
	Adopció


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

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

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

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

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

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



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	2.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural
	Tram. 202-00006/10
	Debat de totalitat
	Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

	Proposició de llei de lluita contra la morositat en l’àmbit de la Generalitat
	Tram. 202-00043/10
	Debat de totalitat
	Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució


	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.85.	Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució sobre la creació d’una subcomissió per a les compareixences de la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia dins la Comissió
	Tram. 251-00004/10
	Retirada



	3.	Tramitacions en curs
	3.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01.	Projectes de llei
	Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 200-00006/10
	Retirada de l’esmena a la totalitat
	Debat de totalitat
	Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pels Grups Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences

	Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 200-00009/10
	Debat de totalitat
	Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences

	Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
	Tram. 200-00010/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 206)


	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de suport i foment de l’autoocupació
	Tram. 202-00048/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pirineu, de Campdevànol
	Tram. 250-00768/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la suspensió de la intenció d’externalitzar la gestió de l’àrea comercial de Televisió de Catalunya
	Tram. 250-00769/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la petició de derogació del Decret 15/2013, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears
	Tram. 250-00774/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la defensa del model inclusiu de l’escola catalana i el desacatament de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa
	Tram. 250-00776/10
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-51
	Tram. 250-00788/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un programa d’impuls del voluntariat entre la gent gran
	Tram. 250-00789/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls d’una campanya de recollida i distribució de roba per a infants sense recursos
	Tram. 250-00790/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la connexió de la carretera B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés a Castellar del Vallès
	Tram. 250-00791/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d’urgències mèdiques a Montcada i Reixac
	Tram. 250-00792/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 250-00793/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la plantilla del personal de neteja i cuina a les llars d’infants
	Tram. 250-00794/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura de llits del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
	Tram. 250-00795/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de remodelació i ampliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur
	Tram. 250-00796/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada de les forces d’ocupació de l’Iraq i el respecte dels drets humans de la seva població
	Tram. 250-00797/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 250-00798/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell
	Tram. 250-00799/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i Universitats
	Tram. 250-00800/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la demanda de beques de menjador al Vallès Occidental
	Tram. 250-00801/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la demanda de beques de menjador al Baix Llobregat
	Tram. 250-00802/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la imatge de la dona en la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
	Tram. 250-00803/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tancament del magatzem de gas del projecte Castor
	Tram. 250-00804/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalunya que no han pogut obtenir l’empadronament
	Tram. 250-00805/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la no-aplicació del copagament dels medicaments que es dispensen als hospitals
	Tram. 250-00806/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Pla de reordenació assistencial territorial 2013-2015
	Tram. 250-00807/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna de les agressions a seus de partits polítics i a llurs militants
	Tram. 250-00808/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una investigació interna sobre la comissaria del Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, de Barcelona
	Tram. 250-00809/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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