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

1.10. Resolucions

Resolució 7/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es convalida el Decret llei 1/2011, del 15 de febrer, de 
modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperati-
ves de Catalunya
Tram. 203-00001/09
Adopció p. 5

Resolució 8/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
incorporació de representants d’entitats i grups vinculats a 
l’àmbit d’actuació de la Comissió de Polítiques de Joventut
Tram. 250-00062/09
Adopció p. 5

1.15. Mocions

Moció 4/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
nou model de finançament basat en el concert econòmic
Tram. 302-00008/09
Aprovació p. 5

Moció 5/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures d’austeritat i de contenció de la despesa
Tram. 302-00011/09
Aprovació p. 6

Moció 6/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i sobre el 
dret de la societat a expressar-se mitjançant consultes po-
pulars
Tram. 302-00012/09
Aprovació p. 6

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
l’article 122 de l’Estatut
Tram. 300-00021/09
Substanciació p. 7

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
pel Departament de Salut per a adaptar-se al Pla de reequili-
bri econòmic i financer de la Generalitat per al 2011
Tram. 300-00022/09
Substanciació p. 7

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
en els àmbits de la mobilitat i l’estalvi energètic davant l’in-
crement dels preus del carburant
Tram. 300-00023/09
Substanciació p. 7

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
Tram. 300-00024/09
Substanciació p. 7

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport 
de Girona
Tram. 300-00025/09
Substanciació p. 7

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
Tram. 300-00026/09
Substanciació p. 7

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

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la mobilitat, les infraestructures viàries i el transport pú-
blic al Maresme
Tram. 302-00007/09
Rebuig p. 8

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el Pla d’estructures i inversions del Departament de Salut
Tram. 302-00009/09
Rebuig p. 8

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política general d’educació amb relació a la retallada 
pressupostària
Tram. 302-00010/09
Rebuig p. 8

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària i de 
garantia de l’equilibri financer de la Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00009/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

Proposició de llei de simplificació i racionalització 
de l’Administració pública de la Generalitat, en especial de 
les agències
Tram. 202-00010/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de declaració d’independència 
de Catalunya
Tram. 202-00015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 202-00018/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig de les sentències 
del Tribunal Suprem amb relació al sistema d’immersió lin-
güística i sobre la defensa d’aquest sistema d’acord amb la 
Llei 12/2009, d’educació
Tram. 250-00015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la intercessió en el 
conflicte de la línia de molt alta tensió entre Penyalba i Isona 
i l’aturada de la tramitació de l’avantprojecte
Tram. 250-00016/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre l’ampliació de pla-
ces residencials per a la gent gran a l’Alt Penedès i sobre la 
construcció d’una residència per a la gent gran a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-00017/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’estudi de la viabilitat 
que els trens AVE i Avant s’aturin a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)
Tram. 250-00019/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la reducció de la circu-
lació de vehicles pesants els dies festius
Tram. 250-00020/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el projecte de les car-
reteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’increment de la vigi-
lància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat 
específica dels Mossos d’Esquadra per als delictes contra 
els vehicles de transport de mercaderies per carretera
Tram. 250-00023/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la redacció bilingüe de 
les notificacions per sancions de trànsit
Tram. 250-00024/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’un pla de millorament de l’estació de tren de Lavern-Subi-
rats (Alt Penedès)
Tram. 250-00025/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’agilitació de les tra-
mitacions i l’execució del projecte de desdoblament de la 
carretera C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa
Tram. 250-00026/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la me-
sura relativa a la limitació de velocitat a les vies d’accés a 
Barcelona
Tram. 250-00027/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la neteja de les vies 
del tren
Tram. 250-00028/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la neteja de les vies del 
tren i de les instal·lacions ferroviàries de l’estació de Renfe 
del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00029/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei 
Sanitat Respon
Tram. 250-00030/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre l’increment de la per-
secució de la venda il·legal al carrer
Tram. 250-00031/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament proposat per a la construcció d’un aeroport cor-
poratiu i empresarial a Igualada i Òdena (Anoia) i sobre la 
concreció dels terminis d’execució
Tram. 250-00032/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre l’arribada de la línia 1 
del metro a l’estació intermodal del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00034/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el foment de l’ús de les 
energies renovables
Tram. 250-00035/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el futur dels treballa-
dors de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Va-
llès Occidental)
Tram. 250-00036/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la inclusió del delta 
del Llobregat a la llista de zones humides de la Convenció 
de Ramsar
Tram. 250-00037/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre l’arxivament dels ex-
pedients sancionadors oberts per haver infringit la prohibi-
ció de superar els 80 km als accessos a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 250-00038/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del segon centre d’atenció primària a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00039/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la concentració de les 
dependències dels diferents serveis i unitats dels departa-
ments de la Generalitat per a reduir costos
Tram. 250-00040/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre les reformes legals per 
a prohibir la utilització de peces de vestir que impedeixin la 
identificació i la comunicació visual en llocs públics
Tram. 250-00041/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la supressió de les li-
mitacions de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 250-00042/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’establiment del servei 
de trens Avant entre Lleida i Saragossa, l’increment d’aquest 
servei amb trens nocturns des de Barcelona i la creació de 
títols de transport multiviatge per als usuaris dels trens AVE 
i Avant
Tram. 250-00043/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la limitació del des-
plaçament a exercicis posteriors de despeses meritades el 
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2011 i sobre la correcció de les despeses anteriors imputa-
des a l’exercici 2011
Tram. 250-00044/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels ser-
veis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació 
de trens semidirectes entre la comarca de l’Alt Penedès i 
Barcelona
Tram. 250-00045/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’augment dels serveis 
de tren de rodalia de la línia 4 entre Sant Vicenç de Calders, 
Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-00046/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels ser-
veis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació de 
trens semidirectes entre Manresa i Barcelona
Tram. 250-00047/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la reconversió de l’Es-
cola Jacint Verdaguer, de Canovelles (Vallès Oriental), en un 
institut escola
Tram. 250-00048/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida (Se-
grià)
Tram. 250-00049/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius 
dels Mossos d’Esquadra a l’àrea bàsica policial Segrià - 
Garrigues - Pla d’Urgell
Tram. 250-00050/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 270-00001/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la mobilitat, les infraestructures viàries i el transport pú-
blic al Maresme
Tram. 302-00007/09
Esmenes presentades p. 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el nou model de finançament basat en el concert eco-
nòmic
Tram. 302-00008/09
Esmenes presentades p. 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el Pla d’estructures i inversions del Departament de Salut
Tram. 302-00009/09
Esmenes presentades p. 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política general d’educació amb relació a la retallada 
pressupostària
Tram. 302-00010/09
Esmenes presentades p. 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les retallades pressupostàries
Tram. 302-00011/09
Esmenes presentades p. 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les consultes populars sobre la independència
Tram. 302-00012/09
Esmenes presentades p. 20

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de di-
putats
Tram. 234-00001/09, 234-00002/09, 234-00003/09, 
234-00004/09, 234-00005/09, 234-00006/09, 234-
00007/09, 234-00008/09, 234-00009/09, 234-00010/09 
i 234-00011/09
Adopció p. 22

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones
Tram. 401-00003/09
Lectura en el Ple p. 22

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a 
les víctimes del terrorisme
Tram. 401-00004/09
Lectura en el Ple p. 23

Declaració del Parlament de Catalunya de suport al 
procés pacífic de transició democràtica a Líbia
Tram. 401-00005/09
Lectura en el Ple p. 23

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari p. 23

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Tram. 399-00005/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 24

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Joan Güell i Serra
Presentació p. 24
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talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 1774).

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

Resolució

La Comissió de Polítiques de Joventut pot incorporar 
representants d’entitats i grups vinculats al seu àmbit 
d’actuació, en qualitat d’especialistes o tècnics, perquè 
participin en els treballs i assisteixin a les reunions amb 
veu però sense vot.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 4/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el nou model de finançament basat en el 
concert econòmic
Tram. 302-00008/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 7, 09.03.2011, DSPC-P 8

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 
2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
nou model de finançament basat en el concert econòmic 
(tram. 302-00008/09), presentada pel diputat Joan Puig-
cercós i Boixassa, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 7004), pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 7054) i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 7068).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport a la constitució d’una comissió amb base 
parlamentària amb la voluntat de consensuar l’abast, les 
competències i l’objectiu d’un nou model de finançament 
que permeti recaptar, gestionar, inspeccionar i liquidar 
els impostos i equiparar els ingressos als del concert 
econòmic.

b) Actualitzar les balances fiscals d’acord amb la vo-
luntat expressada en la Comissió Mixta de Valoracions 
Estat-Generalitat del 2 de desembre de 2004 i donar con-
tinuïtat als treballs i al mètode del Grup de Treball per 

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 7/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es convalida el Decret llei 1/2011, 
del 15 de febrer, de modificació de la Llei 
18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives de 
Catalunya
Tram. 203-00001/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 7, 09.03.2011, DSPC-P 8

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 
2011, ha debatut el Decret llei 1/2011, del 15 de febrer, de 
modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de coope-
ratives de Catalunya (tram. 203-00001/09), i ha aprovat 
la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix 
l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 
136.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, convalida el 
Decret llei 1/2011, del 15 de febrer, de modificació de 
la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

Resolució 8/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incorporació de representants 
d’entitats i grups vinculats a l’àmbit d’actua-
ció de la Comissió de Polítiques de Joventut
Tram. 250-00062/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 7, 09.03.2011, DSPC-P 8

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 
2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la incorporació de representants d’entitats i grups vincu-
lats a l’àmbit d’actuació de la Comissió de Polítiques de 
Joventut (tram. 250-00062/09), presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamen-
tari Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
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b) Reduir al mínim imprescindible les despeses de pu-
blicitat, difusió i campanyes institucionals, atencions 
protocol·làries i representatives, estudis i treballs tècnics, 
exposicions, premis, certàmens i altres activitats de pro-
moció, i també les despeses relatives a l’organització de 
reunions, conferències i cursos.

c) Adoptar mesures de reducció i racionalització de la 
dimensió de l’Administració i de supressió i fusió d’em-
preses, ens i organismes dependents, i les relatives a la 
reorganització i simplificació de processos.

d) Respectar la Llei general d’estabilitat pressupostària i 
la contenció del dèficit públic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
urgentment un pla específic de racionalització del sector 
públic no administratiu, sobre els eixos següents: 

a) Congelar radicalment durant tres anys la creació d’em-
preses públiques, de qualsevol forma jurídica, i especial-
ment les societats mercantils i les entitats de dret públic 
que actuen subjectes al dret privat.

b) Reduir de manera substancial i significativa, en ter-
mes pressupostaris i de nombre, les entitats autònomes 
administratives i les empreses públiques existents.

c) Limitar la creació de noves agències per a la prestació 
de serveis públics al no-creixement de l’Administració, 
entenent que es mantenen les que presten serveis públics 
essencials per a la ciutadania, com ara la salut, l’educa-
ció, els serveis socials o l’impuls de l’economia produc-
tiva i el treball.

d) Aturar la creació de nous consorcis durant un perío-
de de tres anys, llevat que, per imperatiu legal per a la 
prestació conjunta amb altres administracions públiques, 
restin afectats els serveis públics essencials per a la ciu-
tadania en els àmbits de la salut, l’educació, els serveis 
socials i l’impuls de l’economia productiva i el treball.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

Moció 6/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el dret a l’autodeterminació del poble de 
Catalunya i sobre el dret de la societat a ex-
pressar-se mitjançant consultes populars
Tram. 302-00012/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 7, 10.03.2011, DSPC-P 9

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les consultes populars sobre la independència 
(tram. 302-00012/09), presentada pel diputat Uriel Ber-
tran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-

a l’Actualització de la Balança Fiscal de Catalunya del 
gener del 2005 i del juliol del 2008.

c) Presentar al Parlament una avaluació anual dels resul-
tats obtinguts amb el model de finançament actual i del 
procés de desplegament de les previsions econòmiques i 
financeres de l’Estatut.

d) Demanar al Govern de l’Estat la regulació per llei de 
la publicació i l’actualització periòdica de les balances 
fiscals entre l’Administració de l’Estat i les comunitats 
autònomes, i donar continuïtat a les publicades el juliol 
del 2008 pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

Moció 5/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures d’austeritat i de contenció 
de la despesa
Tram. 302-00011/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 7, 10.03.2011, DSPC-P 9

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de març 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades pressupostàries (tram. 302-
00011/09), presentada pel diputat Rafael López i Rueda, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 6883), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 7064) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 7072).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Evitar que l’aplicació de les mesures d’austeritat i de 
contenció de la despesa representin una retallada dels re-
cursos i de la qualitat dels serveis bàsics a les persones, 
sobretot pel que fa als serveis que presten el Departa-
ment d’Ensenyament, el Departament de Benestar i Fa-
mília i el Departament de Salut.

b) Presentar als grups parlamentaris, abans del 30 d’abril 
d’enguany, els pressupostos de la Generalitat per al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
els pressupostos de la Generalitat per al 2011 atenent els 
criteris i les prioritats següents: 

a) Concentrar les mesures d’austeritat i de contenció de la 
despesa en els serveis no essencials i en la despesa corrent.
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes pel Departament de Salut per a 
adaptar-se al Pla de reequilibri econòmic i 
financer de la Generalitat per al 2011
Tram. 300-00022/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes en els àmbits de la mobilitat i l’es-
talvi energètic davant l’increment dels preus 
del carburant
Tram. 300-00023/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

Interpel·lació al Govern sobre la política in-
dustrial
Tram. 300-00024/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’ae-
roport de Girona
Tram. 300-00025/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

Interpel·lació al Govern sobre la política 
energètica
Tram. 300-00026/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).

talana per la Independència, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7065) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 7071).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya considera el dret a l’auto-
determinació dels pobles com un dret irrenunciable del 
poble de Catalunya. Així ho ha explicitat en repetides 
votacions el Parlament, com a seu de la sobirania del po-
ble de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya defensa el dret de la soci-
etat civil catalana a expressar-se lliurement mitjançant 
consultes a la ciutadania i agraeix la implicació a les 
persones voluntàries en els municipis on s’organitzen les 
consultes i a tothom que hi participa.

3. El Parlament de Catalunya manifesta respecte i su-
port a les consultes populars que es fan arreu del país, 
tant la de la seva capital, Barcelona, com les dels altres 
municipis de Catalunya, i reitera el compromís adop-
tat en la Resolució 98/III, del 12 de desembre de 1989, 
sobre el dret a l’autodeterminació de la nació catalana, 
en la Resolució 679/V, de l’1 d’octubre de 1998, sobre 
l’orientació política general del Consell Executiu, i en la 
Resolució 631/VIII, del 3 de març de 2010, sobre el dret 
a l’autodeterminació i sobre el reconeixement de les con-
sultes populars sobre la independència.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el desplega-
ment de l’article 122 de l’Estatut
Tram. 300-00021/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 7, tinguda el dia 09.03.2011, 
(DSPC-P 8).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’estabilitat pressupostà-
ria i de garantia de l’equilibri financer de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00009/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6688); Subgrup Parlamentari de Ciutadans - Parti-
do de la Ciudadanía (reg. 6913).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.03.2011 al 18.03.2011).

Finiment del termini: 21.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2011.

Proposició de llei de simplificació i raciona-
lització de l’Administració pública de la Ge-
neralitat, en especial de les agències
Tram. 202-00010/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6688); Subgrup Parlamentari de Ciutadans - Parti-
do de la Ciudadanía (reg. 6913).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.03.2011 al 18.03.2011).

Finiment del termini: 21.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2011.

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

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la mobilitat, les infraestructures 
viàries i el transport públic al Maresme
Tram. 302-00007/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 7, tin-
guda el dia 09.03.2011 (DSPC-P 8).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Pla d’estructures i inversions 
del Departament de Salut
Tram. 302-00009/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 7, tin-
guda el dia 09.03.2011 (DSPC-P 8).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política general d’educació 
amb relació a la retallada pressupostària
Tram. 302-00010/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 7, tin-
guda el dia 10.03.2011 (DSPC-P 9).
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Proposició de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 202-00018/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 6973).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.03.2011 al 29.03.2011).

Finiment del termini: 30.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2011.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de rebuig de les sen-
tències del Tribunal Suprem amb relació al 
sistema d’immersió lingüística i sobre la 
defensa d’aquest sistema d’acord amb la 
Llei 12/2009, d’educació
Tram. 250-00015/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la intercessió 
en el conflicte de la línia de molt alta tensió 
entre Penyalba i Isona i l’aturada de la trami-
tació de l’avantprojecte
Tram. 250-00016/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6688); Subgrup Parlamentari de Ciutadans - Parti-
do de la Ciudadanía (reg. 6913) i Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 6973).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.03.2011 al 18.03.2011).

Finiment del termini: 21.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2011.

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 202-00014/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6688); Subgrup Parlamentari de Ciutadans - Parti-
do de la Ciudadanía (reg. 6913) i Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 6973).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.03.2011 al 18.03.2011).

Finiment del termini: 21.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2011.

Proposició de llei de declaració d’indepen-
dència de Catalunya
Tram. 202-00015/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6688); Subgrup Parlamentari de Ciutadans - Parti-
do de la Ciudadanía (reg. 6913) i Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 6973).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.03.2011 al 18.03.2011).

Finiment del termini: 21.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2011.
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Proposta de resolució sobre la reducció de 
la circulació de vehicles pesants els dies 
festius
Tram. 250-00020/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
les carreteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la vigilància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
places residencials per a la gent gran a l’Alt 
Penedès i sobre la construcció d’una resi-
dència per a la gent gran a Vilafranca del 
Penedès
Tram. 250-00017/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’estudi de la vi-
abilitat que els trens AVE i Avant s’aturin a 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00019/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.
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Proposta de resolució sobre l’agilitació de les 
tramitacions i l’execució del projecte de des-
doblament de la carretera C-55 entre Castell-
bell i el Vilar i Manresa
Tram. 250-00026/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
la mesura relativa a la limitació de velocitat 
a les vies d’accés a Barcelona
Tram. 250-00027/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
vies del tren
Tram. 250-00028/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
unitat específica dels Mossos d’Esquadra 
per als delictes contra els vehicles de trans-
port de mercaderies per carretera
Tram. 250-00023/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la redacció bi-
lingüe de les notificacions per sancions de 
trànsit
Tram. 250-00024/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla de millorament de l’estació 
de tren de Lavern-Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-00025/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.
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Proposta de resolució sobre la idoneïtat de 
l’emplaçament proposat per a la construc-
ció d’un aeroport corporatiu i empresarial a 
Igualada i Òdena (Anoia) i sobre la concre-
ció dels terminis d’execució
Tram. 250-00032/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’arribada de la 
línia 1 del metro a l’estació intermodal del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00034/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’ús de les energies renovables
Tram. 250-00035/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
vies del tren i de les instal·lacions ferrovià-
ries de l’estació de Renfe del Vendrell (Baix 
Penedès)
Tram. 250-00029/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
servei Sanitat Respon
Tram. 250-00030/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la persecució de la venda il·legal al carrer
Tram. 250-00031/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del segon centre d’atenció pri-
mària a Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès)
Tram. 250-00039/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la concentració 
de les dependències dels diferents serveis i 
unitats dels departaments de la Generalitat 
per a reduir costos
Tram. 250-00040/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre les reformes le-
gals per a prohibir la utilització de peces de 
vestir que impedeixin la identificació i la co-
municació visual en llocs públics
Tram. 250-00041/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre el futur dels 
treballadors de la planta de Yamaha a Pa-
lau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 250-00036/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
delta del Llobregat a la llista de zones humi-
des de la Convenció de Ramsar
Tram. 250-00037/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’arxivament 
dels expedients sancionadors oberts per 
haver infringit la prohibició de superar els 
80 km als accessos a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 250-00038/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels serveis ferroviaris de la línia 4 de roda-
lia amb la implantació de trens semidirectes 
entre la comarca de l’Alt Penedès i Barce-
lona
Tram. 250-00045/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
serveis de tren de rodalia de la línia 4 entre 
Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Pe-
nedès i Barcelona
Tram. 250-00046/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels serveis ferroviaris de la línia 4 de roda-
lia amb la implantació de trens semidirectes 
entre Manresa i Barcelona
Tram. 250-00047/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la supressió de 
les limitacions de la velocitat als accessos a 
Barcelona
Tram. 250-00042/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del servei de trens Avant entre Lleida i Sa-
ragossa, l’increment d’aquest servei amb 
trens nocturns des de Barcelona i la crea-
ció de títols de transport multiviatge per als 
usuaris dels trens AVE i Avant
Tram. 250-00043/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la limitació del 
desplaçament a exercicis posteriors de des-
peses meritades el 2011 i sobre la correc-
ció de les despeses anteriors imputades a 
l’exercici 2011
Tram. 250-00044/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 6973).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 10.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitat-
ge habitual
Tram. 270-00002/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 6973).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 10.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre la reconversió 
de l’Escola Jacint Verdaguer, de Canovelles 
(Vallès Oriental), en un institut escola
Tram. 250-00048/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut del barri 
de Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-00049/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’àrea 
bàsica policial Segrià - Garrigues - Pla 
d’Urgell
Tram. 250-00050/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6686).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2011 a l’11.03.2011).

Finiment del termini: 14.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 09.03.2011.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el nou model de finançament ba-
sat en el concert econòmic
Tram. 302-00008/09

Esmenes presentades
Reg. 7004, 7054 i 7068 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7004)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
el nou model de finançament basat en el concert econò-
mic (tram. 302-00008/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP Socialista

Al punt 1 del text

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Defensar la plena vigència del pacte fiscal acordat el 
2009, per tal d’exigir el seu compliment íntegre, així com 
el desplegament en plenitud del Títol VI de l’Estatut d’Au-
tonomia.

2. Presentar al Parlament una avaluació anual dels 
resultats obtinguts amb el model de finançament actu-
al i del procés de desplegament de les previsions eco-
nòmiques i financeres de l’Estatut.

3. Presentar al Parlament, si s’escau, una proposta 
d’actualització del model de finançament de Catalu-
nya un any abans del finiment del termini per a la re-
visió del pacte vigent. Aquesta proposta de negociació 
amb el Govern d’Espanya haurà de ser estudiada i 
debatuda per una Comissió parlamentària amb l’ob-
jectiu d’establir una posició catalana el més unitària 
possible.

4. Actualitzar les balances fiscals d’acord amb la volun-
tat expressada a la Comissió Mixta de Valoracions de 
2 de desembre de 2004 i donar continuïtat als treballs 
i al mètode del Grup de treball per l’actualització de la 
balança fiscal de Catalunya de gener de 2005 i de juliol 
de 2008.

5. Demanar al govern de l’Estat la regulació per llei de 
la publicació i actualització periòdica de les balances fis-
cals entre l’administració de l’Estat i les CCAA donant 
continuïtat a les publicades el juliol de 2008 pel Ministe-
ri d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la mobilitat, les infraestructures 
viàries i el transport públic al Maresme
Tram. 302-00007/09

Esmenes presentades
Reg. 7005 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7005)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les esmenes se-
güents a la (tram. 302-00007/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena d’addició d’un nou apartat al punt segon: 

– En el marc de previsió de planificació i execució de la 
carretera B-500, determinar que aquesta via sigui lliure 
de qualsevol peatge repercutit directament als seus usu-
aris.

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

Esmena de modificació del punt tercer: 

Tercer. En tant no s’aprovi el corresponent Pla Direc-
tor de mobilitat, suspendre temporalment l’execució 
de les obres denominades «Ronda de Mataró. C-32 PK 
231+800 al 235+000, Tram: Cabrera de Mar - Mataró. 
Clau: NB-05091-1», així com la tramitació de l’estudi 
informatiu de la nova Ronda del Maresme –tram C-31 
entre Montgat i Cabrera de Mar, per tal que puguin in-
corporar els canvis i millores i ajustos tècnics que resul-
tin de dit Pla.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

3. Demanar al govern de l’Estat la regulació per llei de 
la publicació i actualització periòdica de les balances fis-
cals entre l’administració de l’Estat i les CCAA amb ca-
ràcter previ a la revisió quinquennal del model finan-
çament autonòmic donant continuïtat a les publicades el 
juliol de 2008 pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

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

D’un nou apartat 4

4. Elaborar periòdicament un informe de fluxos comerci-
als i el saldo d’operacions comercials i d’inversions pri-
vades entre Catalunya i la resta de l’Estat, així com de les 
principals magnituds econòmiques entre Catalunya i la 
resta de l’Estat.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del G. P. del PPC Diputat del G. P. del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Pla d’estructures i inversions 
del Departament de Salut
Tram. 302-00009/09

Esmenes presentades
Reg. 7067 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
7067)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el Pla d’estructu-
res i inversions del Departament de Salut (tram. 302-
00009/09).

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

Del punt núm. 1

1. «Consensuar amb els agents socials de l’àmbit de la 
salut (associacions d’usuaris, sindicats, ajuntaments, as-

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
7054)

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta l’esmena següent a la 
moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
nou model de finançament basat en el concert econòmic 
(tram. 302-00008/09).

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

De supressió del punt 1 i addició d’un nou punt 1.

Constituir un Grup de treball o comissió integrada per 
representants del Govern, de tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i de persones expertes, per 
tal d’analitzar les diverses propostes polítiques i jurídi-
ques sobre les actuacions a emprendre després de la Sen-
tència del Tribunal Constitucional contrària a l’Estatut 
de 2006 i sobre la denominada «transició nacional». El 
Grup de Treball comptarà amb l’assessorament i el su-
port tècnic de l’Institut d’Estudis Autonòmics.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 7068)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Coto 
Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el nou model de finançament basat en el 
concert econòmic (tram. 302-00008/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

1. Donar suport a la constitució d’una Comissió amb base 
parlamentària, amb la voluntat de consensuar l’abast, les 
competències i l’objectiu d’un model de finançament au-
tonòmic, d’acord amb els terminis de l’actual sistema de 
finançament aprovat per totes les Comunitats Autònomes 
al juliol del 2009 amb el suport del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, que permeti millorar la capacitat 
normativa i de gestió dels impostos que paguen els cata-
lans, per tal de satisfer totes les necessitats de despesa i la 
suficiència financera de la Generalitat.
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en la prestació de serveis en condicions de qualitat i 
se guretat».

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política general d’educació 
amb relació a la retallada pressupostària
Tram. 302-00010/09

Esmenes presentades
Reg. 6842 i 7066 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 6842)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política general d’edu-
cació en relació a la retallada pressupostària (tram. 302-
00010/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena d’addició del punt 8

Identificar les partides econòmiques que donen cober-
tura als programes transversals relacionats amb l’aco-
lliment de l’alumnat immigrant, amb l’ensenyament de 
llengües i amb els plans d’entorn territorials, i mante-
nint-se el desplegament necessari.

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

Esmena d’addició del punt 12

Garantir el funcionament normal de les escoles bressol 
públiques, especialment pel que fa a les ràtios de per-
sonal.

Palau del Parlament, 3 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

sociacions de proveïdors, Institut Català de la Salut, el 
Consell de la professió mèdica, el Consell de la professió 
infermera... etc.) els escenaris econòmics i pressuposta-
ris amb horitzó temporal 2014, i presentar-los a la Co-
missió de Salut del Parlament».

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

D’un incís al punt núm. 2

2. «Generalitzar el sistema de finançament de la pres-
tació dels serveis sanitaris amb base territorial i capita-
tiva, tot fent ús en plenes condicions de transparència, 
dels indicadors d’eficiència i qualitat de la Central de 
Resultats, i sempre comptant amb els Governs Territo-
rials de Salut per tal de mantenir la qualitat i l’equitat 
territorials».

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

D’un incís del punt núm. 3

3. «Garantir, en un entorn de transparència i cooperació 
amb els ajuntaments i entitats municipalistes, el calenda-
ri d’inversions pels propers quatre anys, en els termes del 
Pla d’Estructures i Inversions 2004-2012».

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

D’un incís del punt núm. 4

4. «Desbloquejar les inversions pendents d’adjudicar 
que ja estaven autoritzades i tenien compromès finança-
ment via ICF-equipaments i GISA. entre elles les obres 
del nou Hospital Ernest Lluch de Montcada i Reixac, el 
nou Hospital Lleuger de Tàrrega, el Parc Sanitari Camp 
Clar de Tarragona i els Centres d’Atenció Primària de 
Viladecans-3, La Mina, Vilafranca del Penedès ABS-3, 
Castelldefels, Santa Coloma de Cervelló, Onze de Se-
tembre de Lleida i Sant Gervasi i Bordeta-Magòria de 
Barcelona.»

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

D’un nou punt

6. «Que en cas de posposar inversions en nous equi-
paments previstos, elaborar un pla de mesures d’in-
versió en equipaments ja existents per fer front a 
necessitats urgents de diversos centres hospitalaris i 
adequar les instal·lacions per garantir la continuïtat 
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 6 

«Impulsar i elaborar els projectes d’institut-escola que 
hagin estat acordats amb els ajuntaments.»

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

Al punt 8 

«Garantir les partides econòmiques que donen cobertu-
ra [...].»

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades pressupostàries
Tram. 302-00011/09

Esmenes presentades
Reg. 6883, 7064 i 7072 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
6883)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu i Joan Boada i Masoliver, 
diputat, del Grup parlamentari d’ICV-EUiA d’acord amb 
allò que preveu l’article 139.4 de la Cambra, presenta la 
següent esmena a la moció subsegüent a la interpel·lació 
(tram. 300-00019/09) sobre les retallades pressupostàri-
es (tram. 302-00011/09).

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

De supressió del punt núm. 3

Palau del Parlament, 3 de marc de 2011

Dolors Camats i Luis Joan Boada i Masoliver
Portaveu Diputat

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
7066)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre política general d’educació amb relació a la retallada 
pressupostària (tram. 300-00017/09).

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

Al punt 1 

«Prioritzar les despeses generals i les inversions en 
Educació a l’hora d’elaborar el pressupost de la Genera-
litat de Catalunya de 2011.»

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

Al punt 2

«Garantir l’acabament d’aquelles actuacions de remode-
lació de centres escolars públics que ja estiguin en curs 
[...].»

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

Al punt 3 

«Garantir la construcció de nous centres escolars públics 
que tinguin finançament assignat.»

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

Al punt 4 

«Planificar i programar econòmicament els nous centres 
escolars públics necessaris en funció de les previsions de 
matriculació.»
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1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Del punt 1 

«1. Evitar que la implementació de les mesures de con-
tenció de la despesa i d’austeritat representin una retalla-
da dels recursos i de la qualitat dels serveis bàsics a les 
persones, sobretot pel que fa als serveis que es presten 
des dels Departaments d’Ensenyament, de Benestar i Fa-
mília i de Salut.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

De tot el punt 2 

«2. Prioritzar la prompta presentació dels Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011 davant 
d’aquesta Cambra.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i modificació
G. P. de Convergència i Unió

De l’apartat e) II del punt 3 

3.e) II. Reducció de manera substancial i significativa 
d’un mínim d’un 25% del nombre d’entitats autònomes 
administratives existents, així com d’un mínim d’un 30% 
de les empreses públiques.»

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les consultes populars sobre la 
independència
Tram. 302-00012/09

Esmenes presentades
Reg. 7065 i 7071 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
7065)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre les consultes populars sobre la independència (tram. 
300-00020/09).

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7064)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les esmenes següents a la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les retallades pressupostà-
ries (tram. 302-00011/09).

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

De modificació punt 2

Presentar el pressupost [...] el primer semestre de l’any.

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

De supressió punt 3.d

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

De modificació del punt 3.e

«Continuar aplicant el decret de llei 4/2010 de 3 d’agost, 
de mesures de racionalització i simplificació de l’admi-
nistració que comporta la fusió i supressió de determina-
des entitats i elaborar urgentment un Pla de racionalitza-
ció del sector públic no administratiu»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió del punt 3.e.I, 3.e.II, 3.e.III i 3.e.IV

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7072)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les retallades pressupostàries (tram. 302-00011/09).
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el cas de les consultes populars celebrades des del mes 
de setembre de 2009 a diferents poblacions del país, pos-
sibiliten posar de manifest tan un acte d’afirmació na-
cional, com de denúncia d’una situació política que no 
es comparteix provocada per les institucions de l’Estat, 
com ho és el cas de la sentència del Tribunal Constituci-
onal contra l’Estatut.

En la mesura que l’article 4.2 de l’Estatut estableix que 
«els poders públics de Catalunya han de reconèixer el 
dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identi-
tat», i en la mesura que l’article 2.4 del mateix Estatut 
determina que «els poders de la Generalitat emanen del 
poble de Catalunya», i per tot el que s’ha exposat, es pre-
senta la següent: 

Moció

1. El Parlament de Catalunya considera el dret a l’au-
todeterminació dels pobles com a dret irrenunciable del 
poble de Catalunya. Així ho ha explicitat en repetides vo-
tacions el Parlament, com a seu de la sobirania del poble 
de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya defensa el dret de la soci-
etat civil catalana a expressar-se lliurement a través de 
consultes a la ciutadania i agraeix la implicació de les 
persones voluntàries en els municipis on s’estan organit-
zant les consultes i a tothom que hi participa.

3. El Parlament de Catalunya, respecta i fa costat a les 
consultes populars que s’estan celebrant arreu del país, 
la de la seva capital, Barcelona, i les dels altres munici-
pis de Catalunya, i reitera el compromís adoptat en les 
resolucions 98/III, sobre el dret a l’autodeterminació de 
la nació catalana, de 12 de desembre de 1989, la resolu-
ció 679/V, d’1 d’octubre de 1998 i la resolució 631/VIII 
de 3 de març de 2010 sobre el dret a l’autodeterminació 
i sobre el reconeixement de les consultes populars sobre 
la independència.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

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

De supressió del punt 1 i addició d’un nou punt 1

«El Parlament de Catalunya expressa el seu respecte per 
la consulta que es celebrarà el proper 10 d’abril a Bar-
celona, impulsada per la societat civil, així com per tots 
els processos participatius impulsats per la ciutadania.»

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7071)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les consultes populars sobre la independència (tram. 
302-00012/09).

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

De tot el text de la moció.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia aprovat pel Parlament de Catalu-
nya i ratificat després pel poble de Catalunya el 18 de 
juny del 2006, reconeix, per primera vegada, tot un se-
guit de drets, deures i principis rectors que han d’inspirar 
l’acció dels poders públics de Catalunya, entre els quals 
hi ha el dret de participació.

L’article 29.6 de l’Estatut reconeix als ciutadans de Ca-
talunya el dret a promoure la convocatòria de consultes 
populars per la Generalitat i els ajuntaments, en matèria 
de les competències respectives, en la forma i les condi-
cions que les lleis estableixen.

L’article 122 de l’Estatut estableix que la Generalitat té 
la competència exclusiva per establir el règim jurídic, 
les modalitats, el procediment, l’acompliment i la con-
vocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, 
en l’àmbit de llurs competències, d’enquestes, audiències 
públiques, fòrums de participació i qualsevol altre ins-
trument de consulta popular, sens perjudici de l’article 
149.1.32 de la Constitució.

Malgrat tot, més de quatre anys després de l’aprovació de 
l’Estatut el Parlament de Catalunya encara no ha desen-
volupat plenament les competències que li atribueix l’art. 
122 de l’Estatut sobre consultes populars, no disposant 
així del marc normatiu i legal apropiat.

Mentrestant, es constata arreu la voluntat ciutadana de 
promoure iniciatives de participació directe que, com en 
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Aguilar, Agustí López i Pla, Rafael López i Rueda, Al-
fons López i Tena, Rafael Luna Vivas, Benet Maimí i 
Pou, Ernest Maragall i Mira, Annabel Marcos i Vilar, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Artur Mas i Gavar-
ró, Laura Massana Mas, Caterina Mieras i Barceló, Sal-
vador Milà i Solsona, Josep Enric Millo i Rocher, Jordi 
Miralles i Conte, Anna Miranda i Torres, Carmel Mòdol 
i Bresolí, Begonya Montalban i Vilas, Roger Montañola 
i Busquets, M. Dolors Montserrat i Culleré, Joan Mo-
rell i Comas, Neus Munté i Fernàndez, Joaquim Nadal i 
Farreras, Joana Ortega i Alemany, Laia Ortiz Castellví, 
Agnès Pardell Veà, Josep Maria Pelegrí i Aixut, Carles 
Pellicer i Punyed, Josep Poblet i Tous, Àngels Ponsa i 
Roca, Consol Prados Martínez, Felip Puig i Godes, Joan 
Puigcercós i Boixassa, Carles Puigdemont i Casamajó, 
Esteve Pujol Badà, Oriol Pujol i Ferrusola, Joan Reca-
sens i Guinot, Lluís Miquel Recoder i Miralles, Pere Re-
gull i Riba, M. Glòria Renom i Vallbona, Joan Reñé i 
Huguet, Elena Ribera i Garijo, Montserrat Ribera i Puig, 
Albert Rivera Díaz, Santi Rodríguez i Serra, Meritxell 
Roigé i Pedrola, Montserrat Roura i Massaneda, Maria 
Dolors Rovirola i Coromí, Josep Rull i Andreu, Josep M. 
Sabaté Guasch, Xavier Sabaté i Ibarz, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, Marc Sanglas i Alcantarilla, Joan Ma-
ria Sardà i Padrell, Núria Segú Ferré, Maria Senserrich 
i Guitart, Josep Sicart i Enguix, Anna Simó i Castelló, 
Antoni Strubell i Trueta, Jordi Terrades i Santacreu, 
Montserrat Tura i Camafreita, Jordi Turull i Negre, Nú-
ria Ventura Brusca, Josep M. Vila d’Abadal i Serra, Santi 
Vila i Vicente, Laura Vilagrà i Pons, i Marisa Xandri 
Pujol.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu del Dia Internacional de les Dones
Tram. 401-00003/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 7, 09.03.2011, DSPC-P 8

En l’avinentesa del vuitantè aniversari de la conquesta 
del dret de sufragi femení, la commemoració del 8 de 
març, Dia Internacional de les Dones, guanya una consi-
deració i una rellevància especials. Per això el Parlament 
de Catalunya vol ésser la veu que ret homenatge a les 
dones de Catalunya per mitjà d’aquesta declaració ins-
titucional.

Vuitanta anys després de la conquesta del dret de sufragi 
femení, la transformació del rol de les dones encara es 
troba lluny d’ésser la justa i desitjada, però cal reconèi-
xer que gràcies a l’esforç col·lectiu s’han assolit conques-
tes transcendentals a Catalunya i a la nostra societat.

Una mostra d’això és que aquesta cambra de represen-
tació política, el Parlament de Catalunya, avui compta 
amb la més alta paritat de tota la història de Catalunya, i 

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
de diputats
Tram. 234-00001/09, 234-00002/09, 234-00003/09, 
234-00004/09, 234-00005/09, 234-00006/09,  
234-00007/09, 234-00008/09, 234-00009/09,  
234-00010/09 i 234-00011/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 7, 09.03.2011, DSPC-P 8

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de 
març de 2011, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades ma-
nifestades pels diputats relatives a la professió que exer-
ceixen i els càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament, el Ple del Parlament estableix 
la situació de compatibilitat dels diputats: 

Elisabeth Abad i Giralt, Alicia Alegret Martí, Marta 
Alòs Lòpez, Oriol Amorós i March, Pere Aragonès i 
Garcia, Antoni Balasch i Parisi, Ramona Barrufet i San-
tacana, Dolors Batalla i Nogués, Albert Batalla i Siscart, 
Juan Bertomeu i Bertomeu, Uriel Bertran Arrué, Joan 
Boada Masoliver, Laia Bonet Rull, David Bonvehí i Tor-
ras, Meritxell Borràs i Solé, Pere Bosch Cuenca, Jaume 
Bosch i Mestres, Francesc Bragulat i Bosom, Pere Calbó 
i Roca, Dolors Camats i Luis, Mireia Canals i Botines, 
Jordi Cañas Pérez, Carme Capdevila i Palau, Montserrat 
Capdevila Tatché, Judit Carreras Tort, Pedro Chumillas 
Zurilla, Mercè Civit Illa, Higini Clotas i Cierco, Jaume 
Collboni Cuadrado, Celestino Corbacho i Chaves, Jordi 
Cornet i Serra, Lluís M. Corominas i Díaz, José Antonio 
Coto Roquet, Xavier Crespo i Llobet, Núria de Gispert 
i Català, Sergi de los Ríos i Martínez, María de Llanos 
de Luna Tobarra, Manuela de Madre Ortega, Carmen de 
Rivera i Pla, Xavier Dilmé i Vert, Jaume Domingo i Pla-
nas, Ramon Espadaler i Parcerisas, Milagros Fernández 
i López, Antoni Fernández Teixidó, Joan Ferran i Sera-
fini, Gerard M. Figueras i Albà, Anna Figueras i Ibàñez, 
Daniel Font i Cardona, M. Victòria Forns i Fernández, 
María José Garcia Cuevas, Eva García i Rodríguez, Ma-
rina Geli i Fàbrega, Dolors Gordi i Julià, Eva Granados 
Galiano, Hortènsia Grau Juan, Lluís Guinó i Subirós, 
Joan Herrera Torres, Miquel Iceta i Llorens, Cristina 
Iniesta i Blasco, M. Mercè Jou i Torras, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, Mònica Lafuente de la Torre, 
M. Assumpció Laïlla i Jou, Joan Laporta i Estruch, Joa-
quim Llena i Cortina, Josep Llobet Navarro, Josep Ma-
ria Llop i Rigol, Marta Llorens i Garcia, Dolors López 
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Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport al procés pacífic de transició demo-
cràtica a Líbia
Tram. 401-00005/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 7, 10.03.2011, DSPC-P 9

A la vista dels esdeveniments que tenen lloc a Líbia i, 
molt particularment, les accions de violència exercida 
des del règim del coronel Gaddafi sobre la població civil, 
el Parlament de Catalunya declara que: 

– Confirma en tots els seus termes la declaració instituci-
onal aprovada per unanimitat en el Ple del Parlament de 
Catalunya el passat 9 de febrer, amb relació a la situació 
creada als països de la riba sud de la Mediterrània.

– És urgent que la Unió Europea adopti totes les mesures 
conduents a aturar les actuals activitats bèl·liques i a con-
solidar un procés pacífic de transició democràtica a Líbia.

– La conveniència que, per a assolir aquests objectius, el 
Govern espanyol, juntament amb la resta d’estats euro-
peus, es posicioni en sentit favorable a la intervenció im-
mediata a càrrec de les forces internacionals en aplicació 
dels acords que en aquest sentit es plantegin en el marc 
de les Nacions Unides, sempre en col·laboració amb la 
Lliga Àrab i la Unió Africana, que comparteixen els ob-
jectius de pacificació i de trànsit a la democràcia.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09

Accés al ple exercici de la condició de par-
lamentari

Presidència del Parlament

Atès que el diputat Joan Güell i Serra ha complert els 
requisits que estableix l’article 16.1 del Reglament (cre-
dencial: reg. 6921; acatament de la Constitució i de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya: reg. 6947; declaració 
d’activitats i béns: reg. 6948 i 6949), es constata i es ma-
nifesta que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentari.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

també amb la primera presidenta, després d’haver tingut 
dotze presidents.

Ara bé, malgrat aquests grans progressos simbòlics i 
altres importants fites aconseguides, cal continuar tre-
ballant per combatre i eradicar qualsevol tipus de discri-
minació, des de la més explícita fins a la més subtil i poc 
evident, però no per això menys important.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya, en el marc 
de la commemoració d’aquest Dia Internacional de les 
Dones, vol manifestar que la defensa de l’estat del ben-
estar és clau per a corregir les desigualtats que pateixen 
les dones a la nostra societat, i és necessari, per tant, que 
el Govern continuï treballant en polítiques de dones per 
tal de superar dificultats i conquerir noves fites d’igualtat 
real i efectiva.

A més, cal tenir en compte l’actual situació de crisi eco-
nòmica, que fa que les desigualtats i els obstacles s’in-
crementin i s’exigeixin sacrificis. Així doncs, enguany és 
encara més important que el Parlament de Catalunya se 
sumi als actes commemoratius del 8 de març, aposti per 
totes les iniciatives que calguin per a superar els proble-
mes que han d’afrontar les dones catalanes i insti tots els 
poders públics a continuar promovent polítiques justes i 
equilibradores de les oportunitats entre dones i homes.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a les víctimes del terrorisme
Tram. 401-00004/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 7, 10.03.2011, DSPC-P 9

A Catalunya hem patit la xacra del terrorisme i sempre 
hem sentit la necessitat de mostrar el rebuig a qualsevol 
forma de violència i la necessitat de lluitar per les lliber-
tats polítiques.

Els catalans hem sabut reaccionar amb fermesa i sere-
nitat davant els atemptats terroristes que han assolat la 
nostra societat i ens hem solidaritzat amb les víctimes 
d’actes terroristes.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya se suma als 
actes commemoratius del Dia Europeu en Record de les 
Víctimes del Terrorisme i de l’atemptat de l’11 de març 
de 2004 a Madrid, que va causar la mort de gairebé dues-
centes persones, mostra el seu suport a totes les víctimes 
del terrorisme i rebutja qualsevol forma de violència.

Finalment, el Parlament de Catalunya es reafirma en el 
seu suport a la lluita contra el terrorisme i a les tasques 
que duen a terme les forces i els cossos de seguretat i la 
justícia.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial del diputat Joan Güell i Serra

Presentació
Reg. 6921 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 09.03.2011

A la Mesa del Parlament

Samantha Romero Adán, presidenta de la Junta Electo-
ral Provincial de Tarragona, 

Expedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha de-
signat diputat electe per a aquesta circumscripció electo-
ral el senyor, 

Joan Güell i Serra

Per estar inclòs en la llista de candidats presentada per 
Convergència i Unió (CiU) a les eleccions al Parlament 
de Catalunya 2010, segons el resultat de l’escrutini fet el 
dia 1 de desembre de 2010.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, ex-
pedeixo aquesta credencial, d’acord amb el que estableix 
l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral gene-
ral, el dia 4 de març de 2011.

La presidenta de la Junta Electoral Provincial
Il·lm. Sra. Samantha Romero Adán

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 6950 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 09.03.2011

Mesa del Parlament

Joan Güell i Serra, d’acord amb el que disposa l’article 
20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, mani-
festa la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

El diputat  Vist-i-plau
Joan Güell i Serra  I. Sr. Jordi Turull i Negre
 Portaveu del GP CiU
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