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

1.15. Mocions

Moció 7/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
futur de l’aeroport de Girona
Tram. 302-00013/09
Aprovació p. 9

Moció 8/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política energètica
Tram. 302-00014/09
Aprovació p. 9

Moció 9/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política industrial
Tram. 302-00015/09
Aprovació p. 9

Moció 10/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures previstes pel Departament de Salut per a adap-
tar-se al Pla de reequilibri econòmic i financer de la Genera-
litat per al 2011
Tram. 302-00016/09
Aprovació p. 10

Moció 11/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
desplegament de l’article 122 de l’Estatut
Tram. 302-00017/09
Aprovació p. 11

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació i l’im-
puls de la política lingüística
Tram. 300-00027/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre les relacions amb 
l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 300-00028/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 300-00029/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre el present i el futur de 
l’energia nuclear a Catalunya
Tram. 300-00030/09
Substanciació p. 11

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania fiscal
Tram. 300-00031/09
Substanciació p. 12

Interpel·lació al Govern sobre la política d’integració 
dels immigrants
Tram. 300-00032/09
Substanciació p. 12

Interpel·lació al Govern sobre la desocupació juvenil 
i les polítiques de joventut
Tram. 300-00033/09
Substanciació p. 12

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe 10/2010, referent al 
Compte general de les corporacions locals, corresponent 
al 2007
Tram. 258-00041/08
Coneixement de l’Informe p. 12

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un progra-
ma de seguretat contra la violència masclista en el Departa-
ment d’Interior
Tram. 250-00004/09
Rebuig p. 12

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes en els àmbits de la mobilitat i l’es-
talvi energètic davant l’increment dels preus del carburant
Tram. 302-00018/09
Rebuig p. 12

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. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 13

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. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 13
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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. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 13

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. 13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de declaració d’independència 
de Catalunya
Tram. 202-00015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de consultes populars per via no 
de referèndum
Tram. 202-00017/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

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. 14

Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 de l’article 
58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions
Tram. 202-00023/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de modificació de l’article 5 del 
Decret llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit pú-
blic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen ge-
neral de l’impost d’actes jurídics documentats
Tram. 202-00029/09
Presentació p. 14

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09
Esmenes presentades p. 17

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
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la reducció de la circu-
lació de vehicles pesants els dies festius
Tram. 250-00020/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre el projecte de les car-
reteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre l’increment de la vigi-
lància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09
Esmenes presentades p. 18

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
Esmenes presentades p. 19

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
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la neteja de les vies 
del tren
Tram. 250-00028/09
Esmenes presentades p. 19

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
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre l’increment de la per-
secució de la venda il·legal al carrer
Tram. 250-00031/09
Esmenes presentades p. 20

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
Esmenes presentades p. 20

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
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el foment de l’ús de les 
energies renovables
Tram. 250-00035/09
Esmenes presentades p. 21

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
Esmenes presentades p. 21

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
Esmenes presentades p. 22

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
Esmenes presentades p. 22

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
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la limitació del des-
plaçament a exercicis posteriors de despeses meritades el 
2011 i sobre la correcció de les despeses anteriors imputa-
des a l’exercici 2011
Tram. 250-00044/09
Esmenes presentades p. 23

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
Esmenes presentades p. 23

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
Esmenes presentades p. 23
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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
Esmenes presentades p. 24

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
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el restabliment de les 
línies de subvenció per a famílies i ajuntaments per a les 
activitats de la setmana de vacances dels mesos de febrer 
i març
Tram. 250-00051/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la participació dels 
trabucaires en esdeveniments populars i sobre la negocia-
ció del contingut del projecte de reial decret del reglament 
d’armes
Tram. 250-00052/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a regular les condicions d’habitabilitat dels habitatges i 
la cèdula d’habitabilitat
Tram. 250-00053/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la implantació del ser-
vei d’atenció i assistència a viatgers amb mobilitat reduïda 
Atendo a les estacions de rodalia de Barcelona
Tram. 250-00054/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’increment d’agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, la instal·lació d’oficines mòbils del Cos de Mos-
sos d’Esquadra i la vigilància dels mitjans públics de trans-
port a les zones de gran afluència turística
Tram. 250-00055/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
l’ajornament del projecte del nou Hospital Josep Trueta, de 
Girona, fins al 2013
Tram. 250-00056/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la presentació del pro-
jecte de construcció de la nova carretera N-141 de Salt a 
Anglès
Tram. 250-00057/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la recuperació del pro-
jecte de l’Institut Escola de Navàs (Bages) per al curs 2011-
2012
Tram. 250-00058/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la recuperació del 
projecte de l’Institut Escola de Manlleu (Osona) per al curs 
2011-2012
Tram. 250-00059/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la recuperació del pro-
jecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre), per al 2011
Tram. 250-00060/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre les inversions per a la 
renovació de l’equipament de Comforsa
Tram. 250-00061/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la millora de la mobili-
tat al Maresme
Tram. 250-00063/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’aplicació de des-
comptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb 
baixa emissió de diòxid de carboni
Tram. 250-00064/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’aplicació de des-
comptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb 
alta ocupació
Tram. 250-00065/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la no-supressió del 
límit de velocitat de 80 km/h a l’autopista AP-2 al pas per 
Molins de Rei
Tram. 250-00066/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’avantprojecte per a 
la construcció de la nova línia de molt alta tensió entre Pe-
nyalba i Isona
Tram. 250-00067/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la revocació de l’acord 
d’iniciar el primer curs d’ESO en un institut escola de Riells 
i Viabrea (Selva)
Tram. 250-00068/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el projecte de nova es-
cola d’Ordal, a Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-00069/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el nomenament imme-
diat d’un secretari o secretària de Seguretat
Tram. 250-00070/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el perllongament de la 
línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 250-00071/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la licitació i el finança-
ment de les obres de soterrament de les vies del tren a Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00072/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de construcció d’un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la vinculació de l’insti-
tut escola del districte de Sant Martí de Barcelona a l’Escola 
Pere IV
Tram. 250-00074/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la promoció de l’ocu-
pació dels autònoms
Tram. 250-00075/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00076/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la no-implantació de la 
tercera línia de P3 a l’Escola La Sèquia, de Manresa (Bages), 
i sobre l’acceleració de la construcció dels centres educa-
tius pressupostats
Tram. 250-00077/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del nou edifici de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00078/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Piri-
neu, l’Aran i el Solsonès
Tram. 250-00079/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’establiment de me-
sures per a evitar el problemes entre els veïns del barri de 
l’Havana i els residents del centre de menors La Ribera, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00080/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la revisió de la delimi-
tació de les zones de protecció especial per als ocells que 
afecten els regadius del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00081/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
comunicacions entre Barcelona i Vila franca del Penedès (Alt 
Penedès) amb l’increment del nombre de trens de la línia 4 
de rodalia
Tram. 250-00082/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la supressió del cri-
teri de tenir familiars exalumnes del centre per a resoldre 
situacions d’empat en el procés de matriculació per al curs 
2011-2012
Tram. 250-00083/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
lleis estatals i l’impuls dels canvis legals necessaris per a la 
creació de les vegueries
Tram. 250-00084/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
normes estatals necessàries per a fer efectives les disposi-
cions de l’Estatut en matèria de justícia
Tram. 250-00085/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució de suport a l’inici d’un procés 
democràtic a la República de Guinea Equatorial
Tram. 250-00086/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la continuïtat de la tas-
ca de l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
Tram. 250-00087/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un acord so-
bre el tractament responsable de la immigració per part dels 
partits polítics amb representació parlamentària
Tram. 250-00088/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova seu regional i de la comissaria de districte dels Mossos 
d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00089/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre les caixes d’estalvi
Tram. 250-00090/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00091/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el millorament de les lí-
nies ferroviàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00092/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el no-tancament de 
l’Escola Joan Salamero, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00093/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00094/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola 
Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 250-00095/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’aplicació del sistema 
català d’atenció a la dependència
Tram. 250-00096/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’aprovisionament de 
places d’infermeria a l’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 250-00097/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la negociació de l’ofer-
ta de vols de Ryanair a l’aeroport de Girona
Tram. 250-00098/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
obres d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00099/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el manteniment la 
construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00100/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00101/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra a la Jon-
quera (Alt Empordà) amb un sector de trànsit
Tram. 250-00102/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del nou Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00103/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic del cooperativisme
Tram. 250-00104/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 40) p. 33

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació 
al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escor-
xadors
Tram. 250-00218/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern italià d’una disculpa al poble de Catalunya pels bom-
bardeigs sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola
Tram. 250-00219/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la publicació en el 
DOGC de la refosa de les modificacions de la relació de llocs 
de treball del personal funcionari de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 250-00220/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
inversions del Pacte de salut de Tarragona i sobre l’activació 
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del Govern Territorial de Salut i la comissió mixta de segui-
ment dels projectes conjunts a Tarragona
Tram. 250-00221/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre els equipaments i 
l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí, Sant Cugat del 
Vallès i Castellbisbal (Vallès Occidental)
Tram. 250-00223/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Vallès Occidental), i so-
bre les derivacions per a descongestionar l’Hospital de Sa-
badell
Tram. 250-00224/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció del 
nous hospital públic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00225/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
Centre d’atenció primària a Sant Pere de Ribes (Garraf) i 
l’adequació i el millorament del CAP Roquetes
Tram. 250-00226/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00227/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’adopció dels senyals 
de trànsit indicatius dels trams de concentració d’accidents i 
sobre la senyalització d’aquests trams a la xarxa viària
Tram. 250-00228/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a reduir la sinistralitat viària en els punts de màxima con-
centració d’accidents
Tram. 250-00229/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la cobertura del canal 
Esport3
Tram. 250-00230/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre les activitats comme-
moratives de la proclamació de la República previstes per 
al 2011
Tram. 250-00231/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00232/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la pesca al golf de Sant Jordi de barques d’en-
cerclament provinents d’altres zones i sobre les inspeccions 
de captures il·legals
Tram. 250-00233/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la suspensió de les 
intervencions quirúrgiques a la tarda
Tram. 250-00234/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 250-00235/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
centre de salut a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 250-00236/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el Programa d’aplica-
ció de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la promoció de l’ús del 
transport ferroviari al Montsià i sobre l’increment de serveis 
ferroviaris a l’estació d’Ulldecona
Tram. 250-00238/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
línia orbital ferroviària
Tram. 250-00239/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el suport a la campa-
nya de comunicació sobre la valorització del suro
Tram. 250-00240/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la promoció de l’arte-
sania del suro
Tram. 250-00241/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la certificació forestal 
de les suredes i sobre els ajuts a l’activitat surera
Tram. 250-00242/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’establiment de l’ús de 
taps de suro en el vi ecològic certificat pel Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica
Tram. 250-00243/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Els Pins de Moja, a Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 250-00244/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la garantia de l’emissió 
de Televisió de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat 
definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
Tram. 250-00245/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la transferència de la 
competència sobre la regulació de l’accés a la universitat
Tram. 250-00246/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la cobertura de places 
vacants del personal de l’Administració de Justícia
Tram. 250-00247/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre les execucions hipote-
càries i llurs conseqüències
Tram. 250-00248/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el suport a les famílies 
que no poden afrontar les càrregues hipotecàries
Tram. 250-00249/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’elaboració del pro-
jecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
i sobre la conversió de l’Hospital - Residència Sant Camil, 
de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de 
referència
Tram. 250-00250/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una 
campanya institucional per a la moderació de la velocitat i la 
conducció responsable
Tram. 250-00251/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova Escola del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00252/09
Presentació p. 56
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre 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. 302-00016/09
Esmenes presentades p. 66

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el desplegament de l’article 122 de l’Estatut
Tram. 302-00017/09
Esmenes presentades p. 66

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes en els àmbits de la mobilitat i l’es-
talvi energètic davant l’increment dels preus del carburant
Tram. 302-00018/09
Esmenes presentades p. 67

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució de delegació de signatura en la secretà-
ria general
Resolució p. 69

Declaració del Parlament de Catalunya de solidari-
tat amb el Japó amb motiu de la catàstrofe que l’ha assolat 
recentment
Tram. 401-00006/09
Lectura en el Ple p. 69

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/09
Substitució de diputats p. 69

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09
Substitució de diputats p. 70

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Substitució de diputats p. 70

Composició de la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat
Tram. 411-00004/09
Substitució de diputats p. 70

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les causes del 
nomenament frustrat de Xavier Crespo com a secretari de 
Seguretat
Tram. 354-00018/09
Retirada de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el cas GISA
Tram. 354-00023/09
Sol·licitud i tramitació p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre 
les mesures adoptades arran del tancament de plantes del 
sector de l’automoció
Tram. 354-00024/09
Sol·licitud i tramitació p. 70

Proposta de resolució sobre el proveïment de les 
places de funcionaris de presons i el manteniment dels in-
terins
Tram. 250-00253/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el nomenament d’un 
delegat o delegada del Govern per a l’àrea territorial delimi-
tada per l’àmbit funcional de planificació territorial del Pe-
nedès
Tram. 250-00254/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el nomenament dels 
serveis i els coordinadors territorials
Tram. 250-00255/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la informació i els re-
cursos amb relació als alumnes amb necessitats educatives 
especials
Tram. 250-00256/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’increment de les ac-
tuacions de cooperació al desenvolupament i la construcció 
de la pau amb la societat civil i les institucions de govern de 
Palestina
Tram. 250-00257/09
Presentació p. 59

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
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 60
Debat de totalitat p. 60
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini per a proposar compareixences p. 60

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
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 60
Debat de totalitat p. 60
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini per a proposar compareixences p. 60

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apar-
tats u i dos de l’article 91 de la Llei 37/1992, del 28 de de-
sembre, de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 270-00003/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 60

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 61
Debat de totalitat p. 61
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini per a proposar compareixences p. 61

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur de l’aeroport de Girona
Tram. 302-00013/09
Esmenes presentades p. 61

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica
Tram. 302-00014/09
Esmenes presentades p. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política industrial
Tram. 302-00015/09
Esmenes presentades p. 64
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informi sobre la promoció de l’ús del català en l’Administra-
ció de justícia
Tram. 356-00022/09
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’un alt representant 
o una alta representant de la Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la situació de les caixes 
d’estalvis
Tram. 356-00024/09
Sol·licitud p. 73
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’un alt representant o 
una alta representant de CatalunyaCaixa davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
situació de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00025/09
Sol·licitud p. 73
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’un alt representant o 
una alta representant d’Unnim davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació 
de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00026/09
Sol·licitud p. 73
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’un alt representant o 
una alta representant de la Caixa d’Estalvis Laietana davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè in-
formi sobre la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00027/09
Sol·licitud p. 73
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’un alt representant o 
una alta representant de la Caixa d’Estalvis del Penedès da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00028/09
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença del director general 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre la política d’immigració
Tram. 356-00029/09
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença del secretari del Go-
vern davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
el canvi de criteri del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb 
relació al cas Palau
Tram. 356-00030/09
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença del secretari del Go-
vern davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
l’actuació del Gabinet Jurídic de la Generalitat com a repre-
sentant del Consorci del Palau de la Música amb relació al 
cas Palau
Tram. 356-00031/09
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de representants del 
col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informin sobre els projectes i les 
línies d’actuació d’aquesta associació
Tram. 356-00032/09
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia da-
vant la Comissió de Justícia perquè informin sobre el com-
pliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries en l’àmbit de l’Estat espanyol
Tram. 356-00035/09
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 
davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre el 

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la política energètica
Tram. 354-00025/09
Sol·licitud i tramitació p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre la política energètica i sobre el debat nuclear 
mundial arran de la greu situació del Japó
Tram. 354-00027/09
Sol·licitud i tramitació p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre les polítiques de cohesió social i de 
lluita contra la pobresa
Tram. 354-00029/09
Sol·licitud i tramitació p. 71

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director del Ser-
vei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les mesures relatives a la velocitat variable als 
accessos a Barcelona
Tram. 356-00007/09
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Juristes en Defensa de la Llengua 
Pròpia davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre 
les activitats de l’Associació i sobre la campanya de foment 
de l’ús del català a l’Administració de justícia
Tram. 356-00013/09
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de Iagó de Balanzó i 
Solà, president de l’Associació Internacional per a la Gestió 
de Conflictes, davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la justícia de proximitat com a mitjà de resolució de 
conflictes
Tram. 356-00016/09
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Vidal i Teixi-
dor, advocat, davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la justícia de proximitat com a mitjà de resolució de 
conflictes
Tram. 356-00017/09
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença de Carlos Villagrasa 
Alcaide, professor de dret civil de la Universitat de Barcelo-
na, perquè informi sobre la justícia de proximitat com a mitjà 
de resolució de conflictes
Tram. 356-00018/09
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença de Núria Villanueva 
Rey, presidenta de l’Associació Catalana pel Desenvolupa-
ment de la Mediació i l’Arbitratge, davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la mediació com a mitjà de 
resolució de conflictes
Tram. 356-00019/09
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’Anna Vall Rius, ex-
perta en mediació, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la mediació com a mitjà de resolució de con-
flictes
Tram. 356-00020/09
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença de Rafael Llinàs Sal-
merón, professor de mediació comunitària, davant la Comis-
sió de Justícia perquè informi sobre la mediació com a mitjà 
de resolució de conflictes
Tram. 356-00021/09
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença de Matilde Aragó i 
Gassiot, presidenta de l’Associació de Juristes en Defensa 
de la Llengua Pròpia, davant la Comissió de Justícia perquè 
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Compareixença d’un alt representant o una alta re-
presentant de CatalunyaCaixa davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació 
de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00006/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’un alt representant o una alta 
representant d’Unnim davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost per a informar sobre la situació de les 
caixes d’estalvis
Tram. 357-00007/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’un alt representant o una alta re-
presentant de la Caixa d’Estalvis Laietana davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre 
la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00008/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’un alt representant o una alta 
representant de la Caixa d’Estalvis del Penedès davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar 
sobre la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00009/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

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

Informe sobre la situació en data del 31 de desem-
bre de 2010 dels avals d’operacions amb venciment posteri-
or a l’1 de gener de 2010
Tram. 334-00009/09
Presentació p. 77

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament i nou nomenament d’un funcionari interí
Acord p. 77
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són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals 
o Minoritàries en l’àmbit de l’Estat espanyol
Tram. 356-00036/09
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença del director general 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè informi sobre el desplegament de 
la Llei 10/2010, el compliment del Pacte nacional per a la 
Immigració i les accions amb relació al Reglament de la Llei 
d’estrangeria
Tram. 356-00037/09
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre la incidència de la Instrucció 1/2011, relativa a l’aplica-
ció de les mesures específiques en matèria de personal que 
estableix el Decret 109/2011
Tram. 356-00038/09
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença del secretari de Fa-
mília davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre el desplegament de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 356-00039/09
Sol·licitud p. 75

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

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les polí-
tiques de seguretat nuclear
Tram. 355-00020/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 75

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

Compareixença del director del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
les mesures relatives a la velocitat variable als accessos a 
Barcelona
Tram. 357-00004/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’un alt representant o una alta re-
presentant de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a 
informar sobre la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00005/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76
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Moció 8/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política energètica
Tram. 302-00014/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 8, 24.03.2011, DSPC-P 11

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 la política energètica (tram. 302-00014/09), pre-
sentada per la diputada María José García Cuevas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 8157), pel 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 8380), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 8451), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 8452) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 8456).

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) Presentar, durant el 2011, el Pla de l’energia de Cata-
lunya 2012-2020.

b) Instar el Govern de l’Estat a accelerar la construcció 
de la línia de molt alta tensió Bescanó-França.

c) Reduir els terminis per a la renovació i la instal·lació 
de les malles de les xarxes de distribució, agilitar-ne els 
tràmits administratius i arbitrar els conflictes territorials.

d) Impulsar, des de l’Institut Català de l’Energia, com a 
objectiu estratègic prioritari immediat, el desenvolupa-
ment i la implantació de plans d’estalvi i eficiència ener-
gètics per a l’Administració, les empreses, les indústries 
i els particulars.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

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

Moció 9/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política industrial
Tram. 302-00015/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 8, 24.03.2011, DSPC-P 11

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de març 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 

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

1.15. MOCIONS

Moció 7/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el futur de l’aeroport de Girona
Tram. 302-00013/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 8, 24.03.2011, DSPC-P 11

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 el futur de l’aeroport de Girona (tram. 302-
00013/09), presentada pel diputat Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 8047), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 8350), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 8455) i pel Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 8460).

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) Establir i articular mesures de suport econòmic i fi-
nancer per a fer complir a la companyia aèria Ryanair els 
acords vigents, i establir-ne de nous que facin possible 
que aquesta companyia continuï operant durant els pro-
pers cinc anys a l’aeroport de Girona. Els acords s’han de 
redactar tenint com a base dues variables, entre altres: 
una quantitat a determinar per passatger arribat a l’aero-
port i per un mínim de passatgers anuals garantit.

b) Portar a terme, de manera immediata, els treballs ne-
cessaris per a incrementar el nombre de companyies aè-
ries que operen a l’aeroport de Girona i ampliar el nom-
bre de destinacions des d’aquest aeroport; prioritzar les 
destinacions actuals més consolidades que presentin el 
volum de trànsit de passatgers més alt.

c) Instar el Govern de l’Estat a portar a terme de manera 
peremptòria el traspàs dels aeroports de Girona, Reus i 
Sabadell a la Generalitat.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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– Desplegar polítiques industrials específiques tant per 
als sectors madurs com per als sectors emergents, i tam-
bé polítiques de clústers.

– Consensuar programes de reindustrialització de les 
comarques més afectades per la reducció de l’activitat 
productiva, a partir de plans específics.

– Reforçar financerament els plans de viabilitat empre-
sarials que vagin acompanyats de plans socials.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

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

Moció 10/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures previstes pel Departa-
ment de Salut per a adaptar-se al Pla de 
reequilibri econòmic i financer de la Gene-
ralitat per al 2011
Tram. 302-00016/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, 24.03.2011, DSPC-P 11

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 mesures previstes pel Departament de Salut 
per a adaptar-se al Pla de reequilibri econòmic i finan-
cer de la Generalitat per al 2011 (tram. 302-00016/09), 
presentada pel diputat Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència (reg. 8158) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 8458).

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) Mantenir i garantir en els pressupostos recursos eco-
nòmics que garanteixin l’assistència i la qualitat assis-
tencial en el sistema sanitari.

b) Garantir els temps d’espera màxims per a l’atenció es-
pecialitzada, operacions quirúrgiques i proves diagnòsti-
ques i terapèutiques.

c) No retallar ni prestacions ni la qualitat dels serveis de 
salut.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

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

sobre la política industrial (tram. 302-00015/09), presen-
tada per la diputada Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8351), pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 8454) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 8457).

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) Elaborar un pla de xoc de suport al sector de la moto-
cicleta per evitar el desmantellament d’aquesta indústria 
a Catalunya:

– Convocar una taula del sector, en què participin or-
ganitzacions empresarials, els sindicats més representa-
tius, centres tecnològics i de recerca i administracions, i 
també els membres del clúster de la motocicleta, per tal 
d’establir mesures urgents per a afrontar la situació.

– Explorar amb tots els agents de la recerca i la innova-
ció la possibilitat de concretar i desenvolupar projectes 
conjunts, amb el suport de l’Administració, que potenciïn 
a mitjà termini la competitivitat del sector, en els termes 
que dibuixa el Pacte nacional per a la recerca i la inno-
vació.

– Focalitzar els recursos existents per a la internaciona-
lització empresarial cap a la recerca de nous mercats per 
a donar sortida a la producció industrial del sector.

b) Tenir present i fer tenir present l’impacte que les dife-
rents normes reguladores i fiscals, tant de la Generalitat 
com de l’Estat, tenen sobre el sector de la motocicleta.

c) Tenir present i fer tenir present que l’ús de motoci-
cletes i ciclomotors pot constituir un factor positiu per a 
facilitar la mobilitat i la qualitat del medi ambient a les 
gran ciutats.

d) Presentar a la comissió legislativa d’Empresa i Ocupa-
ció, en el termini màxim de dos mesos, totes les mesures 
adoptades i previstes amb relació al suport al sector de 
la motocicleta.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Activar tots els instruments definits per la Llei de po-
lítica industrial i pel Pla de política industrial de Cata-
lunya 2010-2020, i també les mesures que conté l’Acord 
estratègic 2008-2011 pel que fa a la indústria, especial-
ment totes les actuacions referents a política industrial, 
prevenció de deslocalitzacions, plans socials o recerca i 
desenvolupament (R+D).

b) Convocar al més aviat possible el Consell de Política 
Industrial per tal de presentar-li les línies de treball en 
política industrial per a l’actual legislatura.

c) Fer de la política industrial un dels eixos estratègics 
de la cimera anticrisi del 25 de març, i incloure-hi, entre 
d’altres, mesures per a aconseguir:

– Enfortir la solidesa de la base industrial del país, man-
tenint i reforçant, si escau, les mesures afavoridores de la 
competitivitat.
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació 
i l’impuls de la política lingüística
Tram. 300-00027/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011, 
(DSPC-P 10).

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 300-00028/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011, 
(DSPC-P 10).

Interpel·lació al Govern sobre el desplega-
ment de la Llei 2/2004, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial
Tram. 300-00029/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011, 
(DSPC-P 10).

Interpel·lació al Govern sobre el present i el 
futur de l’energia nuclear a Catalunya
Tram. 300-00030/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011, 
(DSPC-P 10).

Moció 11/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el desplegament de l’article 122 de 
l’Estatut
Tram. 302-00017/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 8, 24.03.2011, DSPC-P 11

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 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 el desplegament de l’article 122 de l’Estatut (tram. 
302-00017/09), presentada pel diputat Pere Aragonès i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 8273) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 8459).

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 mantenir 
una actitud activa en defensa del dret del poble de Ca-
talunya a l’autodeterminació, es a dir, del dret a decidir 
lliurement el seu futur, dret que la cambra ha considerat 
reiteradament com a irrenunciable. Així mateix, l’insta 
a emprar tots els instruments jurídics vigents i polítics 
necessaris perquè sigui possible.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a la 
decisió del Govern de l’Estat de presentar un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de Catalunya 4/2010, del 
17 de març, de consultes populars per via de referèndum, 
i dóna suport al Govern de la Generalitat perquè conti-
nuï mantenint una actitud de fermesa en defensa d’aquest 
text normatiu i el defensi davant el Tribunal Constituci-
onal amb els instruments que la legislació posa al seu 
abast.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
desplegant l’article 122 de l’Estatut d’autonomia i a pre-
sentar al Parlament, al més aviat possible, un projecte 
de llei que reguli els instruments de consulta popular de 
caràcter no referendari.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
programa de seguretat contra la violència 
masclista en el Departament d’Interior
Tram. 250-00004/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 4, 
tinguda el dia 17.03.2011 (DSPC-C 42).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures previstes en els àm-
bits de la mobilitat i l’estalvi energètic da-
vant l’increment dels preus del carburant
Tram. 302-00018/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, tin-
guda el dia 24.03.2011 (DSPC-P 11).

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania 
fiscal
Tram. 300-00031/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011, 
(DSPC-P 10).

Interpel·lació al Govern sobre la política d’in-
tegració dels immigrants
Tram. 300-00032/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011, 
(DSPC-P 10).

Interpel·lació al Govern sobre la desocupa-
ció juvenil i les polítiques de joventut
Tram. 300-00033/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011, 
(DSPC-P 10).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe 10/2010, re-
ferent al Compte general de les corporaci-
ons locals, corresponent al 2007
Tram. 258-00041/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 2, tinguda el dia 22.03.2011 
(DSPC-C 43).
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Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8519) i Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 8520).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 25.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

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 del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 7497).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2011.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8267) i Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 8332).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 25.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.03.2011.

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 del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 7497).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2011.

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. 8448).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.03.2011.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8519) i Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 8520).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 25.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

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 d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8267) i Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 8448).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.03.2011.
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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. 7497).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.04.2011 al 05.04.2011).

Finiment del termini: 06.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2011.

Proposició de llei d’addició de l’apartat 2 de 
l’article 58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions 
i donacions
Tram. 202-00023/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8050).

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, 22.03.2011.

Proposició de llei de modificació de l’article 
5 del Decret llei 3/2010, de mesures urgents 
de contenció de la despesa i en matèria fis-
cal per a la reducció del dèficit públic, pel 
que fa a la determinació del tipus de grava-
men general de l’impost d’actes jurídics do-
cumentats
Tram. 202-00029/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7495 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de los 
Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva 
Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xan-
dri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, 
Juan Bertomeu i Bertomeu, Pere Calbó i Roca, Santi 
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i 

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8267) i Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 8332).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 25.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.03.2011.

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 del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 7497).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2011.

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8519) i Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 8520).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 25.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposició de llei de consultes populars per 
via no de referèndum
Tram. 202-00017/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 7497).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.03.2011 al 01.04.2011).

Finiment del termini: 04.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2011.
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tecs hipotecaris (EURIBOR) que, des del mes de febrer 
de 2011 està experimentant un lleuger augment que pot 
encarir les hipoteques que es revisin a partir del mes de 
març d’enguany en endavant. I les autoritats monetàries 
de la Unió Europea venen anunciant un previsible incre-
ment de tipus a curt termini com a fet inevitable.

Arribat a aquest extrem, i tenint en compte la greu situ-
ació econòmica que pateix Catalunya i que està colpe-
jant directament a les economies domèstiques, el Grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya considera 
oportú reduir novament el tipus de gravamen general de 
l’Impost d’actes jurídics documentats a l’1% originari, 
per alleugerir la càrrega fiscal que suporten els ciutadans 
i ciutadanes catalans. I és per aquesta raó que proposa 
la modificació radical de l’actual article 5 del Decret llei 
3/2010, de 29 de maig, anteriorment referenciat, per tal 
de variar el tipus de gravamen general.

III

En un context de crisi econòmica galopant com el que 
viu Catalunya en aquests moments, que fon les seves ar-
rels en el darrer trimestre de 2007, el Grup parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya considera que la política 
fiscal ha d’ésser un dels instruments capitals per iniciar 
la recuperació econòmica, especialment quan aquest ins-
trument es posa al servei dels interessos dels ciutadans i 
ciutadanes amb una aposta decidida per la reducció de la 
càrrega tributària, tal com la que es formula en aquesta 
proposició de llei.

En termes de política fiscal, són dos les direccions que 
cal impulsar en matèria fiscal en aquest context de crisi: 
per una banda, promoure la reducció dels impostos –el 
que s’anomena col·loquialment «baixada d’impostos»– i 
per l’altra introduir en el sistema fiscal vigent importants 
deduccions centrades en aquells col·lectius de persones 
físiques o jurídiques més vulnerables a les actuals cir-
cumstàncies econòmiques. Aquesta proposició de llei, 
doncs, s’insereix en aquest context.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent:

Proposició de llei de modificació de l’article 
5 del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de 
mesures urgents de contenció de la despesa i 
en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic, pel que fa a la determinació del tipus 
de gravamen general de l’impost d’actes 
jurídics documentats

Article únic

L’article 5 del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de me-
sures urgents de contenció de la despesa i en matèria fis-
cal per a la reducció del dèficit públic, queda redactat de 
la següent manera:

«Article 5

Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
es modifica la lletra e) de l’article 7 de la Llei 21/2001, 

José Antonio Coto Roquet, diputades i diputats del Grup 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei:

Exposició de motius

 I 

L’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de me-
sures fiscals i administratives, en la redacció donada per 
l’article 20 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, regula els diferents tipus de grava-
men dels documents notarials, en regular l’Impost d’Ac-
tes Jurídics Documentats (AJD).

L’esmentat precepte legal estableix diferents tipus de 
gravamen en funció de cinc supòsits concrets: a) 0,1% 
en el cas de documents d’adquisició d’habitatges de-
clarats protegits o els documents de préstec hipotecari 
per adquirir-los; b) 1,5% en el cas de documents en què 
s’hagi renunciat a l’exempció de l’IVA conformement al 
que disposa l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’impost sobre el valor afegit; c) 0,1% pels 
documents que formalitzin la constitució de drets reals a 
favor de SGR amb domicili social a Catalunya; d) 0,5% 
en el cas de documents que formalitzin la constitució i 
la modificació de préstecs hipotecaris a favor de contri-
buents de 32 anys o menys o persones discapacitades i, 
finalment, e) l’1% per a la resta de supòsits.

Del redactat legal citat, resulta que el darrer supòsit (1%), 
que hom podria considerar com a residual, es conver-
teix de facto en el tipus de gravamen general del impost 
d’actes jurídics documentats, atès que la resta de supòsits 
esmentats són clarament situacions excepcionals, apli-
cables bé per raó de les circumstàncies personals que 
concorren en el contribuent bé per raó de la naturalesa 
jurídica de l’objecte de gravamen. En conseqüència, l’1% 
era el tipus de gravamen general d’aquest impost.

Ara bé, en aquest context normatiu i en circumstànci-
es de plena crisi econòmica, l’article 5 del Decret llei 
3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de conten-
ció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció 
del dèficit públic, dóna nova redacció a l’article 7 de la 
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, i eleva el tipus de gravamen general de 
l’impost d’actes jurídics documentats fins l’1,2%, passant 
a ser doncs aquest percentatge el nou tipus general, el 
que evidencia un increment de la pressió fiscal sobre els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

II

L’efecte que produeix aquest increment es demolidor per 
a les economies domèstiques. La constitució de préstecs 
hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge o simplement la 
modificació de les condicions del préstec ja concedit es 
troba gravat, doncs, per l’1,2%, i aquest extrem en l’actu-
al context de crisi econòmica pot arribar a suposar una 
barrera infranquejable per a moltes famílies interessades 
en la revisió de les condicions del seu préstec hipotecari 
–cal tenir present que a la càrrega fiscal s’han d’afegir 
les comissions penalitzacions pertinents establertes en 
les condicions del préstec–. A aquest fet, cal afegir el 
suposat increment del tipus de referència per als prés-
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2. Afectacions normatives

La proposició de llei afecta de manera exclusiva a:

– Decret llei 3/2010, de 29 de maig, i concretament al 
seu article 5, què es el que preveu el tipus de gravamen 
que ara es modifica.

Per aquest motiu, es presenta un text articulat, format 
per un únic article, dues disposicions transitòries, inclosa 
la de repercussió pressupostària, i una disposició final. 
L’article únic el que fa es modificar l’article 5 del Decret 
llei 3/2010 que, en cas d’aprovar-se podria integrar-se 
perfectament en el cos normatiu fiscal de Catalunya com 
a normativa pròpiament catalana exercida en funció de 
la capacitat legislativa que en aquesta matèria atorga la 
legislació sobre finançament autonòmic i sobre cessió de 
tributs a les Comunitats Autònomes de règim comú.

3. Afectacions pressupostàries

La proposició de llei preveu expressament la no afecta-
ció de la modificació normativa presentada fins el proper 
exercici pressupostari, i estableix en tot cas la seva entra-
da en vigor per el 1 de gener de 2012.

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 7550 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 24.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7550)

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

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

Defensar davant l’Estat la solució més satisfactòria per 
al conjunt del país i pels municipis afectats, expressada 
pels seus representants institucionals, respecte de la in-
terconnexió de 400 kV Penyalba - Isona.»

de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, 
que resta redactada de la manera següent:

«e) L’1%, en el cas d’altres documents».

Disposició transitòria Primera

Aquesta Llei serà aplicable als fets imposables que es 
produeixin a partir de la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria Segona

Les repercussions econòmiques que suposi aquesta llei 
seran exigibles a partir del proper exercici pressupostari.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2012.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Jordi Cor-
net i Serra, Pere Calbó i Roca, Maria Dolors Montserrat 
i Culleré, Josep Llobet Navarro, Eva Garcia Rodríguez, 
José Antonio Coto Roquet, Pedro Chumillas Zurilla, 
Rafael López i Rueda, Santiago Rodríguez i Serra, Ma-
ria José Garcia Cuevas, Dolors López Aguilar, Marisa 
Xandri Pujol, Rafel Luna i Vivas, Juan Bertomeu i Ber-
tomeu, Alícia Alegret i Martí

Antecedents referents a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 5 del Decret llei 
3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per 
A la reducció del dèficit públic, pel que fa A 
la determinació del tipus de gravamen general 
de l’impost d’actes jurídics documentats

1. Objecte de la Proposició de llei

La present proposició de llei, que presenta el Grup parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, pretén la modi-
ficació legal del Decret llei 3/2010 en el sentit de reduir 
el tipus general de gravamen de l’Impost d’Actes Jurídics 
Documentats (AJD), tot passant de l’actual tipus de gra-
vamen de l’1,2% a l’1%.

Amb aquesta proposició de llei es persegueix reduir la 
pressió fiscal que suporten els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya, que resten obligats al pagament de l’esmentat 
tribut en l’adquisició d’habitatges amb préstec hipotecari 
o en modificar les condicions del préstec concedit, tribut 
que en essència es suma al pagament de les comissions i 
possibles penalitzacions que han de pagar els ciutadans i 
ciutadanes en aquests supòsits.

No en va la pressió fiscal que suporten les famílies cata-
lanes i els ciutadans i ciutadanes de Catalunya és la més 
alta de l’Estat espanyol, i amb aquest mesura legislati-
va es pretén contribuir a un alleugeriment de la càrrega 
tributària. A més, si aquesta modificació s’afegeix a la 
proposició de llei ja presentada pel propi Grup parla-
mentari del PPC pel que fa a l’impost de transmissions 
patrimonials, el resultat és una reducció important de la 
càrrega fiscal.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7551)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar el Govern de l’Estat que estudiï la 
viabilitat tècnica i comercial d’incorporar l’aturada a 
l’estació actual de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
d’algun dels serveis que operen sobre la línia d’alta ve-
locitat.»

Proposta de resolució sobre la reducció de 
la circulació de vehicles pesants els dies 
festius
Tram. 250-00020/09

Esmenes presentades
Reg. 7552 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 22.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7552)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reduir en el període d’un any, les restriccions 
genèriques de circulació de vehicles pesants a la xarxa 
viària catalana en dies festius.»

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

Esmenes presentades
Reg. 3332 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 3332)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«El Parlament insta el Govern a:

1. Iniciar de forma immediata l’execució de la Variant 
d’Anglès.

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

Esmenes presentades
Reg. 6670 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 22.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 6670)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar en el termini de tres mesos un projecte de nou Codi 
d’Ètica Policial, després d’obrir un procés de diàleg amb 
tots els agents socials implicats en l’àmbit de la segure-
tat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7521)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar en el termini de tres mesos un projecte de nou Codi 
d’Ètica Policial amb el màxim consens possible entre tots 
els agents implicats.»

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

Esmenes presentades
Reg. 3333 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 3333)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«El Parlament insta el Govern a reclamar al Govern 
de l’Estat a impulsar la transformació del PAET de Vi-
lafranca en una estació per a trens d’alta velocitat per 
tal que en un futur s’hi puguin aturar els trens regionals 
Avant i els trens AVE Madrid - Barcelona.»
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
la vigilància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09

Esmenes presentades
Reg. 7522 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 22.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7522)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a promoure en el termini de 3 mesos un pla amb la 
finalitat de: [...].»

Apartat 3

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialista (2)

«3. Adoptar mesures especials de vigilància a la xarxa 
viària, estacions de servei i àrees de descans en relació a 
l’actuació de bandes organitzades que cometen robatoris 
sobre els turistes que visiten Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7554)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Incrementar la vigilància a la xarxa viària, a les 
principals àrees logístiques, estacions de servei i àrees 
de descans habitual de les flotes de camions per tal de 
millorar la seguretat del transport de mercaderies per 
carretera i evitar l’actuació de bandes organitzades que 
cometen robatoris als turistes que ens visiten durant la 
temporada d’estiu.»

Apartats 2 i 3

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

De tot el text dels apartats 2 i 3.

2. Iniciar durant el 2011 l’execució de les obres de les 
carreteres N-141 i C-63 entre Amer i Bescanó.

3. Presentar durant el 2011 el projecte constructiu de les 
carreteres N-141 entre Bescanó i Salt.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
7144)

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

De modificació i addició d’un nou punt número 2.

«2. Presentar i tramitar la corresponent declaració 
d’impacte ambiental en que es tinguin en compte diver-
ses alternatives i escollir aquella que eviti l’afectació, 
malmeti menys els espais de gran bellesa i valor natu-
ral propers, en especial preservant la riera de Ósor i els 
espais inclosos en la Xarxa Natura 2000.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

De modificació del punt 2 passa a ser el punt 3.

«3. Iniciar, abans de finalitzar l’any 2011, l’execució de 
les obres de millora i ampliació de les carreteres N141 i 
C63 entre Salt (Gironès) i Amer (la Selva).»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7553)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la millora de les carreteres N-141 
i C-63 entre Amer i Salt, en funció de la disponibilitat 
pressupostària, amb l’objectiu que sigui una obra de 
construcció prioritària.»
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Proposta de resolució sobre la neteja de les 
vies del tren
Tram. 250-00028/09

Esmenes presentades
Reg. 7557 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7557)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a sol·licitar a l’ADIF el manteniment d’unes con-
dicions de neteja adequades als corredors ferroviaris i el 
seu entorn proper.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7558 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7558)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer gestions reiterant a l’Adif la sol·licitud d’es-
mena de les deficiències existents i per tal que s’habilitin 
els mitjans necessaris per garantir unes condicions ade-
quades en relació amb les instal·lacions i les vies ferro-
viàries de l’estació de RENFE al municipi del Vendrell 
(Baix Penedès).»

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

Esmenes presentades
Reg. 7555 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7555)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Ministeri de Foment i l’Adif que 
impulsi la redacció del projecte constructiu de remo-
delació de l’estació de Lavern-Subirats i a programar 
l’execució de les obres que garanteixin la plena accessi-
bilitat a l’estació de Lavern-Subirats.»

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
les tramitacions i l’execució del projecte de 
desdoblament de la carretera C-55 entre 
Castellbell i el Vilar i Manresa
Tram. 250-00026/09

Esmenes presentades
Reg. 7556 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7556)

Apartats 1 i 2

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

De modificació en un únic punt 1.

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

1. Impulsar el desdoblament de la C-55 entre Castellbell 
i el Vilar i Manresa, amb una priorització del desdobla-
ment de l’actual Ronda de Manresa.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 7561 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7561)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
G. P. de Convergència i Unió (1)

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

1. Treballar la declaració d’idoneïtat de la ubicació pro-
posada pels ajuntaments d’Igualada i Òdena i el consor-
ci de gestió de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena, per l’em-
plaçament del futur aeroport corporatiu-empresarial, 
d’acord amb la declaració realitzada pel Govern el passat 
mes de juny de 2009.

2. Concretar de forma pública els terminis per l’execució 
de les diferents fases del projecte fins a la seva entrada en 
funcionament en el marc d’un projecte de col·laboració 
públic-privat i que l’execució d’aquest projecte estigui 
entre les prioritats del seu departament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7562 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7562)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme una revisió del Pla d’Infraestruc-
tures que serveixi per analitzar i tornar a programar, en 
funció de la conjuntura actual, on s’ha de determinar 
l’abast i els terminis de l’actuació de la L1.»

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

Esmenes presentades
Reg. 6671 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 22.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 6671)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que a través del cos de Mossos d’Esquadra-
Policia de la Generalitat, incrementi la persecució de 
la venda il·legal al carrer, coneguda com a top manta i 
la venda il·legal de còpies, imitacions i falsificacions de 
productes, i acompanyi la mesura amb un pla d’inclusió 
social per a les persones afectades que exerceixen la ven-
da ambulant.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7560)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que a través del cos de Mossos d’Esquadra- 
Policia de la Generalitat, impulsi la realització de mesu-
res policials adequades per a fer front a la venda ambu-
lant il·legal al carrer de tot tipus de productes.»



28 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 21

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

Esmenes presentades
Reg. 3393 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 24.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 3393)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] dels treballadors, la situació actual de la companyia 
per tal de mantenir les actuals línies de producció, a més 
de treballar en la possibilitat d’afegir altres serveis [...]»

Apartat 3

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«[...] internacional en col·laboració amb el Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç i el Ministeri d’Afers Exteriors 
i Cooperació amb l’empresa [...]»

Apartat 4

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

«4. Un cop explotades totes les vies possibles per part del 
Govern de la Generalitat per tal de mantenir l’actual pro-
ducció a la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans 
o, d’incorporar línies de producció diferents de la matei-
xa companyia en aquesta planta, realitzar contactes [...]»

Apartat 5

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (4)

«5. Mantenir informats als subministradors i proveïdors 
de Yamaha sobre les actuacions del Govern de la Gene-
ralitat per tal de mantenir les actuals línies de producció 
així com la possibilitat d’afegir altres línies de producció a  
la planta de la mateixa companyia, a més de preparar un 
pla de xoc amb els subministradors i proveïdors locals, 
comarcals i d’arreu de Catalunya, per tal d’activar-lo, en 
cas de fracàs de les gestions per mantenir l’actual planta 
de la fàbrica i així trobar solucions [...]»

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

Esmenes presentades
Reg. 6695 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 24.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 6695)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] fonts renovables, assegurant la seva participació 
en el mix energètic com a complement de generació en 
la proporció que garanteixi la viabilitat tècnica i econò-
mica [...]»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«[...] retribució als productors d’energies renovables ade-
quada a la capacitat financera real pel seu foment.»

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

D’un nou punt

«2. Controlar el frau en l’energia fotovoltaica i desenvo-
lupar una política de control i sanció que permeti recupe-
rar les primes cobrades il·lícitament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7563)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a desenvolupar una política energètica que tingui 
com a eix vertebrador l’eficiència, la innovació tecnolò-
gica i el foment a les fonts d’energia renovables alhora 
que emprèn les accions necessàries per tal que les presa 
de decisions en matèria d’inversions pugui realitzar-se en 
un marc legal estable, clar i ajustat a les característiques 
de les diferents formes de producció elèctrica.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 7567 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CBFI, 23.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7567)

Apartat 4

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

«Instar el Govern a que qualsevol reforma de la legisla-
ció vigent o impuls de legislació sobre la prohibició d’ele-
ments de vestir o accessoris que cobreixen totalment la 
cara impedint la identificació, comunicació visual, que 
puguin vulnerar drets fonamentals de les dones, es porti 
a terme, fora d’etapes electorals, amb el consens parla-
mentari i dels agents socials afectats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7581)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

De modificació de tot el text.

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

1. Treballar amb les comunitats musulmanes, des del res-
pecte a la identitat individual i la legítima expressió de 
les conviccions personals, socials, culturals i religioses, 
per tal de promoure i impulsar la integració social i la 
convivència en llibertat i igualtat.

2. Fomentar l’educació en el respecte a la dignitat perso-
nal i la igualtat entre homes i dones, tal i com contempla 
el nostre ordenament jurídic, com a instrument per a la 
cohesió i la convivència social sobre la base dels valors 
constitucionals de la nostra societat democràtica.

3. Utilitzar les facultats del nostre ordenament jurídic, en 
el que es recullen els instruments necessaris, per a donar 
una resposta adequada a l’ús del vel integral per tal de 
garantir la igualtat, la llibertat i la seguretat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7564)

Apartat 1

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

«1. Impulsar, amb el consens dels treballadors i de l’em-
presa, l’esperit del protocol d’actuacions en matèria de 
reestructuració empresarial previst a la mesura 88 de 
l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qua-
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia ca-
talana, convocant als agents socials i econòmics que hi 
participen.»

Apartat 5

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

«5. Elaborar una estratègia amb els subministradors i 
proveïdors de Yamaha Motor España, SA per analitzar 
la seva situació i la dels seus treballadors/es per trobar 
solucions i alternatives viables.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7002 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 22.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 7002)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Tomar las medidas necesarias para que todos los expe-
dientes sancionadores abiertos por infringir la prohibi-
ción de superar los 80 km/hora en los accessos al àrea 
metropolitana de Barcelona queden sin efecto y archi-
vados siempre que la velocidad fuere inferior a 110 km/
hora.»
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dos existents, a 31 de desembre, de propostes de despesa 
pendents d’imputació pressupostària (PPI), en el marc 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
establert per a cada exercici.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7570 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7570)

Apartats 2 i 3

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

De modificació en un nou punt 2.

«2. Analitzar els estudis de viabilitat d’implantació de 
serveis semidirectes als corredors ferroviaris de Catalu-
nya, incloent el corredor ferroviari de la R4, en especial 
el tram Martorell-Barcelona.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7132 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
7132)

Addició de nous apartats

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

«4. Ajustar la informació horària i de duració dels trajec-
tes a la durada real ordinària dels trajectes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7568 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7568)

Apartat 2

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

«2. Ampliar el nombre de serveis d’alta velocitat que te-
nen parada a Lleida en la franja compresa entre les 21 
i les 23 h, especialment dels que tenen origen a Barce-
lona.»

Apartat 3

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

«3. La implantació de títols multiviatge per als usuaris 
habituals dels trens AVE i Avant.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7569 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 23.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7569)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat perquè els projectes de llei de pressupostos per 
als propers exercicis contemplin els procediments ade-
quats per tal de poder absorbir progressivament els sal-
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2008-2015, el qual no s’adiu amb la programació tem-
poral prevista en el propi Pla, a fi de poder implemen-
tar serveis de major velocitat comercial entre Manresa i 
Barcelona, en el termini més breu possible.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7573 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 22.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7573)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a incrementar el nombre d’agents 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per 
la «Regió Policial de Ponent», per augmentar el nombre 
d’agents que presten els seus serveis a la ciutat de Lleida, 
donant compliment als compromisos adquirits pel Go-
vern amb l’Ajuntament de Lleida.»

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les línies de subvenció per a famílies i 
ajuntaments per a les activitats de la setma-
na de vacances dels mesos de febrer i març
Tram. 250-00051/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

«5. De forma immediata i sense dilació, donar compli-
ment a les previsions del Pla de Transport de Viatgers de 
Catalunya i del Pla d’Infraestructures del Transport de 
Catalunya en matèria de Rodalies i Regionals per a la 
línia R4, en especial perllongar els trens que ara neixen/
moren a Martorell fins a Vilafranca i, de ser possible, fins 
a Sant Vicenç de Calders.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)

«6. Prioritzar les inversions pressupostàries per a la mi-
llora d’aquesta línia R4.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7571)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el termini de sis mesos, un augment 
de l’oferta de serveis ferroviaris a la línia R4, entre Sant 
Vicenç de Calders i Barcelona, que contempli, entre d’al-
tres, la millora de les freqüències i l’ampliació de l’horari 
de serveis nocturns.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7572 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 17.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7572)

Apartats 2 i 3

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

De modificació en un nou punt 2

«2. Augmentar el ritme d’execució del vigent Pla d’in-
fraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 
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Proposta de resolució sobre l’increment 
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra i 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la instal-
lació d’oficines mòbils del Cos de Mossos 
d’Esquadra i la vigilància dels mitjans pú-
blics de transport a les zones de gran aflu-
ència turística
Tram. 250-00055/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la reconside-
ració de l’ajornament del projecte del nou 
Hospital Josep Trueta, de Girona, fins al 
2013
Tram. 250-00056/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la presentació 
del projecte de construcció de la nova car-
retera N-141 de Salt a Anglès
Tram. 250-00057/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la participació 
dels trabucaires en esdeveniments populars 
i sobre la negociació del contingut del pro-
jecte de reial decret del reglament d’armes
Tram. 250-00052/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a regular les condicions d’ha-
bitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habi-
tabilitat
Tram. 250-00053/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del servei d’atenció i assistència a viatgers 
amb mobilitat reduïda Atendo a les estaci-
ons de rodalia de Barcelona
Tram. 250-00054/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució sobre les inversions 
per a la renovació de l’equipament de Com-
forsa
Tram. 250-00061/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la millora de la 
mobilitat al Maresme
Tram. 250-00063/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
descomptes als peatges de l’autopista C-32 
per a vehicles amb baixa emissió de diòxid 
de carboni
Tram. 250-00064/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte de l’Institut Escola de Navàs 
(Bages) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00058/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte de l’Institut Escola de Manlleu 
(Osona) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00059/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte executiu del nou Hospital Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per 
al 2011
Tram. 250-00060/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’acord d’iniciar el primer curs d’ESO en un 
institut escola de Riells i Viabrea (Selva)
Tram. 250-00068/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
nova escola d’Ordal, a Subirats (Alt Pene-
dès)
Tram. 250-00069/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el nomenament 
immediat d’un secretari o secretària de Se-
guretat
Tram. 250-00070/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
descomptes als peatges de l’autopista C-32 
per a vehicles amb alta ocupació
Tram. 250-00065/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la no-supressió 
del límit de velocitat de 80 km/h a l’autopista 
AP-2 al pas per Molins de Rei
Tram. 250-00066/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’avantprojecte 
per a la construcció de la nova línia de molt 
alta tensió entre Penyalba i Isona
Tram. 250-00067/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució sobre la vinculació de 
l’institut escola del districte de Sant Martí 
de Barcelona a l’Escola Pere IV
Tram. 250-00074/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’ocupació dels autònoms
Tram. 250-00075/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 8705).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
Tram. 250-00076/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el perllonga-
ment de la línia ferroviària entre Lleida i la 
Pobla de Segur
Tram. 250-00071/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la licitació i el 
finançament de les obres de soterrament de 
les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00072/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de construcció d’un hospital regio-
nal a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
de mesures per a evitar el problemes entre 
els veïns del barri de l’Havana i els residents 
del centre de menors La Ribera, de Mataró 
(Maresme)
Tram. 250-00080/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
delimitació de les zones de protecció espe-
cial per als ocells que afecten els regadius 
del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00081/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les comunicacions entre Barcelona i Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès) amb l’in-
crement del nombre de trens de la línia 4 de 
rodalia
Tram. 250-00082/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la no-implanta-
ció de la tercera línia de P3 a l’Escola La Sè-
quia, de Manresa (Bages), i sobre l’accelera-
ció de la construcció dels centres educatius 
pressupostats
Tram. 250-00077/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou edifici de l’Escola Medi-
terrània, de Barcelona
Tram. 250-00078/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria d’ajuts per a estudiants universitaris de 
les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Sol-
sonès
Tram. 250-00079/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució de suport a l’inici d’un 
procés democràtic a la República de Guinea 
Equatorial
Tram. 250-00086/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la tasca de l’Observatori Agroalimentari 
de Preus de Catalunya
Tram. 250-00087/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
acord sobre el tractament responsable de la 
immigració per part dels partits polítics amb 
representació parlamentària
Tram. 250-00088/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la supressió 
del criteri de tenir familiars exalumnes del 
centre per a resoldre situacions d’empat en 
el procés de matriculació per al curs 2011-
2012
Tram. 250-00083/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les lleis estatals i l’impuls dels canvis le-
gals necessaris per a la creació de les ve-
gueries
Tram. 250-00084/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les normes estatals necessàries per a 
fer efectives les disposicions de l’Estatut en 
matèria de justícia
Tram. 250-00085/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució sobre el millorament 
de les línies ferroviàries del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00092/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el no-tanca-
ment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00093/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00094/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova seu regional i de la comissaria de 
districte dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 250-00089/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 8517).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre les caixes d’es-
talvi
Tram. 250-00090/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 8517).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-00091/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució sobre la negociació 
de l’oferta de vols de Ryanair a l’aeroport de 
Girona
Tram. 250-00098/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les obres d’ampliació de l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 250-00099/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
la construcció del nou Hospital Vicenç Fer-
rer, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00100/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorra-
da (Bages)
Tram. 250-00095/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
sistema català d’atenció a la dependència
Tram. 250-00096/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’aprovisiona-
ment de places d’infermeria a l’atenció pri-
mària de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00097/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic del cooperativisme
Tram. 250-00104/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 40)

En el BOPC 40, a la pàg. 25.

On diu:

«Comissió competent: Comissió d’Interior.»

Ha de dir:

«Comissió competent: Comissió de Justícia.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i finan-
ceres, amb relació al cobrament als rama-
ders de la taxa sanitària dels escorxadors
Tram. 250-00218/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7400 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

La Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i 
financeres introduïa que la taxa per activitats de control i 
inspecció sanitària en escorxadors, sales d’especejament 
i establiments de transformació de la caça l’havia de sa-

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00101/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una comissaria de districte dels Mos-
sos d’Esquadra a la Jonquera (Alt Empordà) 
amb un sector de trànsit
Tram. 250-00102/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-00103/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8518).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.03.2011 al 25.03.2011).

Finiment del termini: 28.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 24.03.2011.
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Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern italià d’una disculpa al poble de 
Catalunya pels bombardeigs sobre Barcelo-
na durant la Guerra Civil Espanyola
Tram. 250-00219/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 7460 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre el reconei-
xement per les institucions italianes de llur participació 
en els bombardeigs massius fets sobre la ciutat de Barce-
lona durant la Guerra Civil espanyola, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

En el període dels anys 1937 a 1939, diverses ciutats 
de Catalunya (Barcelona, Granollers, Lleida...) van ser 
bombardejades des de l’aire d’una manera massiva. 
Aquests bombardejos van causar milers de víctimes en-
tre la població catalana, i la major part de l’aviació que 
va prendre part en aquests bombardejos, era de proce-
dència Italiana.

La ciutat de Barcelona, fou la primera gran ciutat euro-
pea bombardejada sistemàticament per aconseguir una 
victòria militar. Sobre Barcelona i la seva població es va 
assajar per primer cop la innovadora tècnica del bom-
bardeig per saturació (bombardejos massius a intervals 
de tres hores) sobre una ciutat de la rereguarda. Aquest 
esdeveniment va marcar, a Europa, l’afirmació d’una po-
lítica bèl·lica basada en els atacs a la població civil.

Les més de tres mil víctimes civils dels bombardeigs 
de Barcelona han de ser recordades dignament en el si 
d’una memòria pública europea que demostri la seva 
pròpia maduresa democràtica amb l’assumpció crítica 
del pes que van deixar els règims feixistes i totalitaris.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a manifestar la necessitat que el Govern italià 
expressi les seves disculpes al poble de Catalunya per 
la participació d’aviadors italians en els bombardeigs 
massius realitzats sobre la ciutat de Barcelona durant el 
període de la Guerra Civil espanyola.

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Portaveu adjunt del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

tisfer el subjecte passiu, que en aquest cas és el titular 
de l’activitat de sacrifici o d’especejament el qual no por 
repercutir l’import de la taxa al ramader.

Posteriorment el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya establia que la 
taxa que grava les activitats de control i inspecció sani-
tària en escorxadors, sales d’especejament i establiments 
de manipulació de la caça, l’havien d’auto liquidar les 
persones físiques o jurídiques operadores o explotadores 
responsables de les activitats que es fan en escorxadors, 
en sales d’especejament i establiments de manipulació 
de la caça.

La realitat però ha estat que una part dels escorxadors 
han continuat repercutint la taxa als ramaders, fins i tot 
després de les denúncies presentades per alguns dels 
afectats

El sector ramader està sotmès a una àmplia reglamen-
tació, en alguns casos sol·licitades pel mateix, però si el 
sector percep què algunes de les normes que l’afavorei-
xen s’incompleixen, davant de la passivitat de l’adminis-
tració, es desanima i pot posar en qüestió tot aquest marc 
al temps que els fets exposats suposen una injustícia i un 
clar incompliment de la Llei.

En aquest sentit ja en el debat monogràfic sobre el mon 
agrari que es va realitzar en aquest parlament el 14 
d’abril de 2010 es va acordar «Fer complir de manera 
immediata la legislació vigent perquè els escorxadors no 
cobrin la taxa sanitària als ramaders».

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Emprendre les accions i implementar les mesures 
necessàries per tal què es compleixi la Llei 17/2007 en 
referència a que els escorxadors, sales d’especejament i 
establiments de transformació de la caça i altres establi-
ments alimentaris subjectes a control oficial no continuïn  
repercutint la taxa sobre els ramaders.

2. Presentar al Parlament un pla d’actuació per la imple-
mentació de la Llei 17/2007 en aquest apartat, abans de 
3 mesos, per garantir què l’import de la taxa sanitària no 
es repercuteix sobre els ramaders, primers productors, 
sinó que la paga el subjecte passiu qui la pot repercutir 
en la cadena de preu posteriorment.

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA
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ció de Llocs de Treball (RLT) del personal funcionari de 
l’Administració de la Generalitat, que té caràcter anual.

2n. Que adopti les mesures que calguin per tal de pro-
cedir, amb una periodicitat trimestral, a donar publicitat 
al DOGC de les modificacions i actualitzacions que es 
produeixin en la Relació de Llocs de Treball (RLT) del 
personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Llanos de Luna Tobarra
Portaveu Portaveu adjunt

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les inversions del Pacte de salut de Tar-
ragona i sobre l’activació del Govern Terri-
torial de Salut i la comissió mixta de segui-
ment dels projectes conjunts a Tarragona
Tram. 250-00221/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Ens trobem en un moment de preocupants declaracions 
sobre la possible paralització d’equipaments socials per 
part del Govern de la Generalitat que a Tarragona afec-
ten diferents àmbits prioritaris per la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes. Darrerament s’ha anunciat 
l’aturada d’inversions ja compromeses en equipaments 
sanitaris. En concret, s’han endarrerit en la seva execu-
ció projectes tan prioritaris per la ciutat de Tarragona 
com el nou edifici de consultes externes de l’Hospital 
Joan XXIII o el Centre d’Alta Resolució de Campclar.

Cal recordar que actualment el CAP de la Granja està 
col·lapsat i que l’edifici A de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, on actualment hi ha les consultes externes, és un 
dels més congestionats del centre sanitari. Des de la ma-
teixa entrada l’accés és complicat tenint en compte que a 
la planta baixa conflueixen tots els que han de demanar 
hora per visites. En alguna de les plantes les sales d’espe-
ra es queden petites per el nombre de pacients i l’edifici 
només compta amb un estret ascensor en el qual resulta 
difícil maniobrar a les persones en cadira de rodes. Una 
vegada construït el nou edifici, l’actual seria enderrocat 
per donar nou ús al terreny.

Des del CAR de Campclar s’ha de prestar serveis a 
40.000 persones que viuen als barris de Ponent i que han 
de tenir un centre de urgències. Per tant, la paralització 

Proposta de resolució sobre la publicació 
en el DOGC de la refosa de les modificaci-
ons de la relació de llocs de treball del per-
sonal funcionari de l’Administració de la Ge-
neralitat
Tram. 250-00220/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7496 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i següents del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució, per tal que sigui substanciada a la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, de 21 d’octu-
bre, pel qual s’aprova la refosa en un Text Únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, disposa textualment que 
«La relació de llocs de treball és pública i ha d’incloure 
tots els llocs de funcionaris […] existents en l’Administra-
ció de la Generalitat […]».

En el mateix sentit, l’article 7.2 del Decret 328/1993, de 
28 de desembre, sobre les relacions de llocs de treball 
del personal funcionari de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, disposa el següent: «El Departament 
de Governació procedirà a publicar cada tres mesos al 
DOGC les actualitzacions i modificacions de les rela-
cions de llocs de treball, sens perjudici de la publicitat 
per altres mitjans que es pugui adoptar una vegada apro-
vades pel Govern i abans de la seva publicació oficial».  
I el mateix precepte del reglament esmentat conclou  
dient que «Un cop l’any es procedirà a la publicació de 
la refosa de les modificacions de les relacions de llocs de 
treball de les unitats que hagin resultat afectades».

Doncs bé, resulta que la darrera publicació íntegra al 
DOGC de la relació de llocs de treball corresponent als 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat es va fer 
per Resolució GAP/1004/2010, de 25 de març, sense que 
des de l’esmentada data s’hagi procedit a donar publici-
tat, amb caràcter trimestral, a les modificacions opera-
des en aquests darrer any a la RLT, ni s’hagi publicat al 
DOGC, amb caràcter anual, la refosa de les modificaci-
ons de la RLT dels funcionaris.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1r. Que adopti les mesures necessàries per tal de proce-
dir, en el termini màxim d’un mes, a publicar formal-
ment al DOGC la refosa de les modificacions de la Rela-
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ciutadanes comptin en el menor espai de temps possible 
amb uns serveis adequats i de qualitat en matèria d’aten-
ció sanitària i que no vegin en cap moment retallats i/o 
paralitzats, serveis essencials.

En aquest sentit, l’eventual paralització del procés per a 
la construcció i adequació del nou Centre Bàsic de Sa-
lut de Sitges, suposaria trencar novament l’esperança de 
més de 30.000 persones de poder comptar amb uns ser-
veis sanitaris de qualitat i adequats a les necessitats de la 
seva realitat sanitària, tenint en compte que tractant-se 
d’un municipi turístic el nombre de persones ateses su-
pera la xifra abans citada de població amb residència ha-
bitual al municipi.

L’ajuntament de Sitges s’ha manifestat en aquest sentit 
en sessió plenària, el passat 28 de febrer, reclamant la 
urgent construcció del nou Centre de Salut previst al 
municipi, la qual cosa posa en evidència la importància 
estratègica del tema.

D’altra banda, durant la passada legislatura es va cons-
tituir el Govern Territorial de Salut amb la finalitat de 
definir objectius i finalitats en relació a la millora con-
tinuada de l’atenció sanitària i hospitalària a la comarca 
del Garraf. Els socialistes entenem que cal reunir, amb 
urgència, aquest organisme composat pels ajuntaments 
del Garraf i el Departament de Sanitat amb la finalitat 
d’impulsar els compromisos contrets.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Complir escrupolosament els compromisos que en el 
seu dia va adquirir la Generalitat de Catalunya en matè-
ria de construcció i adequació d’equipaments d’atenció 
sanitària a la comarca del Garraf.

2. Iniciar la construcció del nou Centre Bàsic de Salut 
de Sitges.

3. Convocar de manera immediata i urgent el Govern 
Territorial de Salut, del que formen part tots els ajunta-
ments de la comarca, amb l’objectiu d’avaluar la marxa 
dels objectius plantejats en el punt anterior.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Roberto Labandera 
Ganachipi, diputat del GP SOC

de la construcció d’aquest equipament afecta greument 
al nivell de serveis de l’assistència sanitària de Tarrago-
na. Aquest projecte està llest per poder dur a terme el 
concurs i adjudicar l’obra que podria començar de forma 
immediata.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Mantenir sense retards el pla d’inversions compro-
mès en el Pacte de Salut de Tarragona i que inclou, en-
tre altres projectes, el nou edifici de consultes externes 
de l’Hospital Joan XXIII i el Centre d’Alta Resolució de 
Campclar, així com continuar amb el pla director d’obres 
de l’hospital Joan XXIII, que inclou la remodelació de 
la setena planta, ja adjudicada, el nou bloc quirúrgic, en 
fase de projecte, i l’edifici de l’I+D. Així mateix, el des-
doblament del CAP de Jaume I, també previst.

2. Activar el Govern Territorial de Salut i la comissió 
mixta de seguiment dels projectes conjunts a Tarragona, 
formada per representants de l’Ajuntament i del Depar-
tament de Salut, i que ha d’estar presidida per l’Alcalde 
de Tarragona

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch; diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, portaveu adjunt del GP SOC

Proposta de resolució sobre els equipa-
ments i l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch i Roberto Labandera Ganachipi, diputats del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenta la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Davant l’anunci de paralització d’alguns importants 
equipaments sanitaris que ha realitzat aquests darrers 
dies el Conseller de Sanitat del Govern de la Generali-
tat de Catalunya i tenint en compte, d’una banda, que 
aquests són serveis essencials i, d’altra, els compromisos 
que l’administració catalana té adquirits amb el Garraf i 
més concretament amb l’Ajuntament de Sitges, posem de 
manifest la necessitat imperiosa que els ciutadans i les 
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Va-
llès Occidental), i sobre les derivacions per 
a descongestionar l’Hospital de Sabadell
Tram. 250-00224/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7515 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El dèficit de llits hospitalaris de la zona sanitària de Sa-
badell, degut principalment a la congestió que pateix 
l’hospital de Sabadell, és un fet del tot reconegut i una 
de les causes que generen les llistes d’espera i el dete-
riorament de la qualitat i de l’accessibilitat de l’atenció 
sanitària pública.

Amb l’objectiu de pal·liar aquest dèficit, el Pla sanitari del 
Vallès Occidental, aprovat el juliol de 2005, va preveure 
una sèrie d’actuacions, entre les quals hi ha la construc-
ció del nou Hospital Ernest Lluch. Una infraestructura 
clau per a descongestionar l’Hospital de Sabadell del 
Parc Taulí i reduir les llistes d’espera dels malalts que 
requereixen hospitalització.

Amb la finalitat de reduir les llistes d’espera mentre no 
es construïa el nou Hospital Ernest Lluch, s’han con-
certat derivacions a altres centres hospitalaris, com ara 
la Clínica del Vallès, l’Hospital General de Catalunya i 
l’Hospital de Terrassa, tot i que aquestes derivacions re-
sulten insuficients.

Les derivacions de l’Hospital de Sabadell a la Clínica 
del Vallès ocupen actualment 50 llits, una xifra que sem-
pre s’ha considerat insuficient. Tanmateix, aquest centre 
hospitalari disposa de dues plantes d’hospitalització to-
talment equipades amb més de 50 llits i amb diversos 
quiròfans, que no han entrat en funcionament des de la 
seva inauguració, el mes de novembre de 2009.

És responsabilitat dels representants públics i de les ins-
titucions vetllar per la qualitat de l’atenció de la sanitat 
pública que reben ens ciutadans i ciutadanes de Sabadell 
i del Vallès, així com procurar optimitzar aquells recur-
sos que poden afavorir aquesta qualitat i concretament 
reduir les llistes d’espera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

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

Proposta de resolució sobre el projecte  
de construcció de l’Hospital Vicenç Ferrer, de  
Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00223/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les poblacions de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal re-
quereixen d’equipaments sanitaris per atendre la neces-
sitat bàsica de donar cobertura a una població de referèn-
cia de 175.000 habitants.

El Pla d’Inversions 2004-2012 recull totes les actuaci-
ons d’inversió aprovades a la Comissió de Valoració i 
Operativització, d’acord amb les propostes de les regions 
sanitàries i amb subjecció als criteris de planificació es-
tablerts pel Departament de Salut (Pla de Salut i Mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública).

Tenim un bon actiu pel que fa al sistema de salut, i ja 
és disposa, dels instruments de planificació estratègica 
i operativa per mantenir-lo correctament, i avaluant els 
seus resultats de forma periòdica.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ja va encar-
regar a la Mútua de Terrassa la redacció del projecte de 
construcció del nou Hospital de Rubí.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a validar l’any 2011 el projecte del nou hospital 
Vicente Ferrer de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, per 
iniciar immediatament la seva construcció.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC
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Aquestes darreres setmanes, d’ençà el canvi de Govern 
a la Generalitat de Catalunya, s’han produït una sèrie de 
declaracions dels responsables del Govern, entre altres 
del Delegat a les Terres de l’Ebre, Sr. Xavier Pallarès, 
donant a entendre que aquest hospital es retardaria o, 
fins i tot, podria no arribar-se a construir mai.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Reprendre de forma immediata les actuacions inicia-
des per a la construcció, als terrenys del Pla Parcial de la 
Farinera de Tortosa, del nou hospital públic a les Terres 
de l’Ebre, que substitueixi l’Hospital Verge de la Cinta.

2. Complir el calendari amb els terminis d’actuació per a 
construir aquest nou equipament.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Núria Ventura Brus-
ca, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un Centre d’atenció primària a Sant Pere 
de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millora-
ment del CAP Roquetes
Tram. 250-00226/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Una de les demandes ciutadanes de Sant Pere de Ribes 
ha estat, des de fa anys, les millores en els centres de 
salut. Al llarg dels darrers anys, fruit del creixement de-
mogràfic, han esdevingut encara més urgents.

La construcció d’un nou Cap a Sant Pere de Ribes i les 
millores en el centre de Salut de les Roquetes foren pro-
jectes que van concretar-se el 2010 amb la Generalitat 
de Catalunya.

El juny del 2010 el Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes va aprovar un conveni amb el CatSalut per a la 
construcció d’un nou CAP al municipi i l’ampliació del 
de les Roquetes. Aquest conveni fixa que l’Ajuntament 

1. Reprendre urgentment la construcció de l’Hospital Er-
nest Lluch, en tant que centre de titularitat pública que 
ha de resoldre el dèficit de llits hospitalaris de la zona 
sanitària de Sabadell.

2. Augmentar de manera transitòria el nombre de deri-
vacions i d’intervencions a la Clínica del Vallès i, si es 
considera necessari, a altres centres com ara l’Hospital 
General de Catalunya i l’Hospital de Terrassa, amb la 
finalitat de reduir les llistes d’espera i afavorir la des-
congestió de l’Hospital de Sabadell mentre no entra en 
funcionament el futur Hospital Ernest Lluch.

3. Facilitar la informació sobre les condicions de la con-
tractació d’aquestes derivacions i que el termini d’aques-
ta estigui vinculada a la data d’entrada en funcionament 
de l’Hospital Ernest Lluch.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construc-
ció del nous hospital públic de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 250-00225/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7516 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’any 2006, la Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya va anunciar la construcció d’un nou hospital 
públic per a les Terres de l’Ebre, que ha de substituir 
l’Hospital Verge de la Cinta. Aquesta proposta es deu a 
la situació de saturació de l’espai destinat a aparcaments, 
que a la pràctica suposa la impossibilitat de continuar 
l’ampliació dels serveis, enmig d’una zona d’especial  
protecció patrimonial i a la dificultat dels accessos. 
L’hospital s’ha d’ubicar als terrenys destinats a equipa-
ments públics del Pla Parcial de la Farinera de Tortosa. 
Des d’aleshores ençà, s’han fet una sèrie de passos previs 
a l’encàrrec del projecte, com ara la convocatòria d’un 
concurs d’idees per seleccionar l’equip redactor, el resul-
tat del qual es va presentar públicament, i la constitució 
d’un consorci entre els Ajuntaments de Tortosa, Reus i 
Amposta per facilitar-ne el finançament amb el d’altres 
projectes, que afecten aquests tres municipis.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00227/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Cor-
tina, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Interior.

Exposició de motius

Arrel dels incidents del passat mes de gener al municipi 
de Salt es va poder constatar que el nombre d’efectius 
policials en aquest municipi era del tot insuficient.

El propi sindicat majoritari de la policia va exigir re-
forços immediats després dels aldarulls protagonitzats. 
L’esmentat sindicat també va denunciar que només hi ha 
una patrulla per torn al carrer, és a dir, dos agents per un 
municipi de més de 25.000 habitants. I van afegir que no 
disposen de comissaria pròpia i que s’han de desplaçar 
cada dia des de Girona.

Un estudi de la Comissaria General de Planificació i Or-
ganització de la Policia de Catalunya, que avaluava les 
mancances territorials un cop finalitzat el desplegament, 
feia incís en la necessitat de construir 5 noves comissari-
es a Catalunya, una d’elles, la de Salt.

El Grup parlamentari de Convergència i Unió, l’any 
2008, va presentar una proposta de resolució (250-
00035/08) per la creació d’una comissaria de Mossos 
d’Esquadra. En aquesta iniciativa es recollia l’acord del 
plenari de l’ajuntament de Salt de 7 de novembre de 2005 
que establia:

«Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya un 
terreny qualificat com a equipament, situat al c. Rafael 
Masó, 23 (cantonada c. Guilleries), per a ubicar-hi una 
nova Comissaria Mixta o conjunta dels Cossos de Mos-
sos d’Esquadra i de Policia Local de Salt.»

Aquest acord va ser pres per la majoria de la pràctica 
totalitat del consistori. L’argumentació de l’acord, entre 
d’altres raons ja expressades, és la següent:

1. «Les instal·lacions actuals que acullen la unitat poli-
cial de l’Oficina de denúncies de Mossos d’Esquadra i 
Policia Local de Salt es mostren del tot insuficients per a 
desenvolupar el servei públic que ofereixen als veïns de 
Salt, principalment per la manca d’espai.»

2. «El fet d’estar situats al mateix edifici els dos cossos 
policials facilita al ciutadà, moltes vegades desconeixe-
dor de quines són les funcions d’un cos policial o d’altre, 
la consulta i/o resolució de problemes de competència 
policial.»

de Sant Pere de Ribes s’avança en els treballs d’edifica-
ció i construcció de l’equipament amb la finalitat d’evitar 
més endarreriments en les inversions. Així l’Ajuntament 
es feia càrrec de la construcció per valor de 7 milions 
d’euros i, posteriorment el Govern se’n feia càrrec fent 
retorn del cost.

En compliment d’aquest acord, el 12 de novembre de 
2010 es va procedir a l’aprovació dels avantprojectes del 
nou CAP de Sant Pere de Ribes i de l’ampliació del CAP 
de les Roquetes (Decret 64/2010).

El mes de desembre, el Servei Català de la Salut va 
trametre un exemplar signat del conveni, de data 1 de 
desembre de 2010, que té per objecte la construcció del 
Centre d’Atenció Primària.

Per altra banda, l’alcalde de Sant Pere de Ribes, en re-
lació al nou centre d’Atenció Primària, i malgrat que 
l’Ajuntament avanci els recursos per la seva construcció, 
dóna per fet que no hi ha cap modificació en relació a 
la previsió econòmica que li pertoca fer a la Generalitat 
de Catalunya i que s’estableix en el conveni, així com 
tampoc en els terminis tècnics d’aprovació del projecte i 
execució de l’obra.

En relació als treballs d’ampliació del Centre de Salut de 
les Roquetes tota la documentació es troba a la Conse-
lleria de Salut pendent de la seva aprovació econòmica.

En les darreres setmanes han aparegut informacions 
alarmants per als municipis de la comarca del Garraf i 
els seus residents en relació a la paralització de diferents 
serveis de Salut, i especialment per a Sant Pere de Ribes, 
ja que sembla que es poden qüestionar la planificació i 
els acords que es van produir l’any passat entre la Conse-
lleria de Salut i el mateix ajuntament.

Els alcaldes del Garraf han manifestat que els ciutadans 
i les ciutadanes dels municipis de la comarca no es po-
den permetre de cap manera que el Govern paralitzi la 
construcció i posterior posada en marxa d’aquests equi-
paments, donat que tal decisió significa una pèrdua subs-
tancial en qualitat de vida.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

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

1. Garantir el compliment del conveni signat entre el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en relació a la cons-
trucció del nou Centre d’Assistència Primària (CAP) si-
tuat al nucli de Ribes i l’adequació i millora del CAP 
situat a les Roquetes.

2. Complir amb el calendari previst per la finalització de 
les obres i la posada en funcionament del CAP de Ribes.

3. Iniciar de forma urgent les obres de remodelació i mi-
llora del CAP de les Roquetes.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, Josep M. Sabaté Guasch, Porta-
veu del GP SOC, Diputat del GP SOC, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, Diputat del GP SOC
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Trànsit, així com en els estudis elaborats per les pròpies 
Direccions Generals, el RACC i EuroRap (European 
Road Assessment Programme).

Des de fa uns mesos el «Reglamento general de Circu-
lación», i arrel d’un acord entre el Ministeri de Fomento 
i el Ministeri d’Interior, estableix el tipus de senyal que 
correspon als Trams de Concentració d’Accidents i les 
condicions de la seva utilització.

Per totes aquestes consideracions, el Grup Parlamentari 
Socialista presenta la següent

Proposta de resolució

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

1. A prendre les mesures oportunes per tal d’adaptar i 
adoptar a Catalunya les senyals reconegudes pel “Re-
glamento general de Circulación” com indicatives dels 
Trams de Concentració d’Accidents.

2. A dur a terme en el termini d’un any la senyalització 
dels TCA de la xarxa viària catalana, d’acord amb les 
conclusions de l’estudi EuroRAP o d’acord amb les in-
formacions de les Direccions Generals de Carreteres i 
de Trànsit.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Joaquim Llena i Cortina
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a reduir la sinistralitat viària en 
els punts de màxima concentració d’acci-
dents
Tram. 250-00229/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Cor-
tina, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Interior.

Exposició de motius

Una de les tasques de la Federació Internacional d’Auto-
mobilisme (FIA) és fer recerca sobre els diferents camps 
de la mobilitat que intervenen en la seguretat. En aquest 
sentit s’analitzen variables com les propietats dels dife-
rents vehicles (elements de seguretat activa i passiva), els 
hàbits dels conductors i les característiques de les dife-
rents estructures viàries i la seva influència en la sinis-
tralitat.

3. «El fet de conviure els dos cossos policials (Mossos 
d’Esquadra i Policia Local), en el mateix edifici ha de-
mostrat, d’una manera real, la cooperació i coordinació 
entre ambdós cossos (patrullatge conjunt, controls con-
junts de seguretat ciutadana, etc.).»

4. «L’Ajuntament és titular d’una parcel·la qualificada 
d’equipament, de superfície 1.653 m2 ubicada al carrer 
Rafael Masó núm. 23 (cantonada amb c. Guilleries), la 
qual seria apta per ubicar-hi aquesta nova Comissaria, 
donada la seva centralitat i bones comunicacions.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

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

1. A contemplar en l’actual exercici pressupostari la 
construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra a 
Salt com a una prioritat.

2. A iniciar en els propers 6 mesos els tràmits necessaris 
per a la construcció de l’esmentada comissaria.»

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Joaquim Llena i Cortina
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’adopció dels 
senyals de trànsit indicatius dels trams de 
concentració d’accidents i sobre la senyalit-
zació d’aquests trams a la xarxa viària
Tram. 250-00228/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Cor-
tina, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Interior.

Exposició de motius

Amb el terme Tram de Concentració d’Accidents (TCA) 
designem tots aquells trams de xarxa viària on, durant 
cinc anys consecutius, es produeix una quantitat d’ac-
cidents de determinada gravetat, superior a la que seria 
d’esperar de forma estadística, en funció del trànsit i les 
característiques de la via.

En l’actualitat es disposa d’informació molt precisa so-
bre la ubicació de tots els TCA de Catalunya. El conei-
xement d’aquests punts es basa en la informació submi-
nistrada per les Direccions Generals de Carreteres i de 
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Proposta de resolució sobre la cobertura 
del canal Esport3
Tram. 250-00230/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 7548 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Carmel Mòdol i 
Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre el canal Esport3, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la C. C. M. Audiovisuals.

Exposició de motius

La posada en marxa del nou canal Esport3 de la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió ha deixat una part 
del Baix Montseny sense un gruix important de l’oferta 
esportiva de Televisió de Catalunya.

El canal s’ha posat en funcionament sense que es pugui 
sintonitzar als municipis d’Arbúcies i Sant Hilari Sa-
calm, i amb problemes de recepció en algunes zones de 
Fogars de Montclús, Hostalric, Massanes, Montseny i 
Sant Feliu de Buixalleu.

Amb la posada en funcionament del nou canal, la pro-
gramació esportiva que fins ara s’emetia pel Canal 33 
–incloses algunes retransmissions– ha passat exclusi-
vament a Esport3, deixant territoris sense accés a una 
programació de molt interès per a una part important de 
la població.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Gene-
ralitat a que faci urgentment les inversions que siguin 
necessàries per a resoldre la manca de cobertura del nou 
canal Esport3 en algunes parts del territori català, fins 
arribar al 100% de la cobertura d’aquest.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Car-
mel Mòdol i Bresolí, diputat del GP d’ERC; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC

El programa que analitza les particularitats de la xarxa 
viària es coneix com EuroRAP, European Road Assess-
ment Programme. En aquest programa coordinat per la 
FIA, hi participa de manera molt activa el RACC, junt 
amb altres clubs de l’automòbil europeu. EuroRap utilit-
za les bases de dades d’intensitat de trànsit i d’accidents 
de les administracions públiques. EuroRap fa valoraci-
ons triennals de l’evolució de la sinistralitat.

El darrer treball d’EuroRAP sobre la xarxa viària cata-
lana es va presentar el desembre del 2010. En aquesta 
anualitat l’estudi EuroRAP analitza 419 trams de carre-
teres catalanes que representen 6.262 km de xarxa viària 
catalana, i suposen el 86% de tota la mobilitat.

Algunes de les conclusions d’aquest estudi són les se-
güents:

– El risc de patir accidents greus i mortals ha disminuït  
en el darrer trienni a Catalunya un 8%. Si tenim en 
compte que la mobilitat ha disminuït un 0,6%, la varia-
ció seria d’un 7,4%.

– De la xarxa analitzada per EuroRAP (6.262 km), que-
da un 4,8%, uns 300 km, on el risc de patir un accident 
greu o mortal és molt elevat, i un 6,4% (400 km) on el 
risc és elevat.

– La millora del risc passa per actuar sobre tres factors: 
conductor, infraestructura i vehicle.

– Els trams de major risc per al conductor es presenten 
de forma sistemàtica en vies de calçada única, amb in-
tensitats de trànsit mitjanes o baixes.

– A Catalunya queden dos trams de risc molt elevat.

Considerant la qualitat i la precisió del diferents anàlisi i 
estudis, i del conjunt d’informació que disposem en l’ac-
tualitat, (EuroRap, DGT, RACC...), el Grup Parlamenta-
ri Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Elaborar en el termini de sis mesos un pla integral 
i transversal (amb la participació dels departaments de 
Territori i Sostenibilitat, Interior i els que es considerin 
oportuns...) orientat a reduir la sinistralitat en els punts 
de màxima concentració d’accidents.

2. El pla contemplarà mesures en tots els factors sobre 
els que es pot incidir per tal de reduir la sinistralitat: 
conductor, infraestructura i vehicle.

3. El pla inclourà el cost i la periodificació de l’execució 
de cadascuna de les mesures.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Joaquim Llena i Cortina
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Fascicle segon



28 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 42

de la lluita posterior contra el franquisme i de la voluntat 
de pervivència de Catalunya com a poble durant el llarg 
període de la dictadura.

El Govern de la Generalitat va commemorar amb un 
acte institucional el 75 aniversari de la República i el 
Memorial Democràtic va instaurar la seva commemora-
ció a través de la programació d’activitats. El significat 
històric del catorze d’abril, amb tot el que suposa, han de 
ser posats en valor per les institucions catalanes, donant 
continuïtat a la tasca ja iniciada.

El Govern de la Generalitat ha d’impulsar la commemo-
ració d’una data fonamental en la història, que va supo-
sar el restabliment de la Generalitat, la institució històri-
ca de l’autogovern de Catalunya.

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

Proposta de resolució

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

1) Convocar un acte institucional solemne en commemo-
ració de la proclamació de la República i de la recupera-
ció de l’autogovern de Catalunya, amb la proclamació de 
la república catalana i la restauració de la Generalitat de 
Catalunya.

2) Promoure al llarg de 2011 un programa d’activitats, 
liderades pel Memorial Democràtic, amb motiu del 
80 aniversari de la proclamació de la República i de la 
restauració de la Generalitat, amb l’objectiu de donar 
a conèixer al conjunt de la societat la transcendència 
d’aquells esdeveniments i els avenços polítics, socials i 
culturals que va comportar per Catalunya.

3) Donar suport a les activitats de difusió i commemora-
tives de la proclamació de la República impulsades per 
les entitats de memòria democràtica i els ajuntaments.

4) Instar el Govern de l’Estat a declarar, a partir de l’any 
2012, el 14 d’abril com a festa estatal, establint aquesta 
data com a dia de la memòria democràtica.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les activitats 
commemoratives de la proclamació de la 
República previstes per al 2011
Tram. 250-00231/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7574 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya esta-
bleix que «La Generalitat i els altres poders públics han 
de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memò-
ria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les lliber-
tats democràtiques.»

El 14 d’abril d’enguany es compleix el vuitanta aniversa-
ri de la proclamació de la República i de la recuperació 
de l’autogovern de Catalunya amb la restauració de la 
Generalitat, després de més de dos-cents anys de la seva 
abolició.

Aquesta és una data clau en la història del nostre país, la 
significació de la qual sovint ha estat tapada per la tragè-
dia de la Guerra Civil, provocada pel cop d’estat del 18 
de juliol de 1936, així com pels debats i valoracions que 
es puguin fer sobre les actuacions de les diferents forces 
polítiques, institucions i sectors socials, protagonistes 
d’aquell període històric.

Com s’afirma en el preàmbul de la Llei 13/2007, del 31 
d’octubre, del Memorial Democràtic: «El sistema de-
mocràtic actual té l’origen més immediat en la memòria 
republicana i en l’antifranquisme». El catorze d’abril és 
una fita històrica fonamental del llarg i complex procés 
històric de conquesta de la democràcia, dels drets socials 
i de les llibertats nacionals de Catalunya.

Durant aquell període les institucions republicanes van 
impulsar una tasca ingent, en un període de temps molt 
curt, que va permetre instaurar per primera vegada un 
sistema democràtic i parlamentari amb sufragi univer-
sal, amb el reconeixement del dret a vot de les dones, 
amb llibertat d’opinió, de reunió i de manifestació, de 
consciència i de culte, amb separació de l’Església i l’Es-
tat. L’obra social, educativa i cultural de les institucions 
republicanes i de la Generalitat en particular va ser molt 
notable i va mobilitzar, com mai fins aleshores, el con-
junt de la societat catalana.

Sens dubte va ser un procés molt difícil, ple de dificultats 
i contradiccions, però que constitueixen una part fona-
mental del nostre patrimoni democràtic i són les arrels 
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2. Establir els mecanismes pressupostaris necessaris per 
portar a terme les obres de soterrament de les vies de 
tren al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat per tal que 
es puguin licitar dins l’any 2011 segons el projecte cons-
tructiu existent.

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar la pesca al golf de Sant 
Jordi de barques d’encerclament provinents 
d’altres zones i sobre les inspeccions de 
captures il·legals
Tram. 250-00233/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7576 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.

Exposició de motius

Des de fa un temps, de forma reiterada a les aigües del 
Golf de Sant Jordi i especialment en la zona compresa 
entre Cambrils i Les Cases d’Alcanar, es dona el feno-
men de «les llumetes», «arts clars» o «porresseros», tal 
i com els anomenen les Confraries de la zona. Es tracta 
de barques d’encerclament d’altres zones, especialment 
de les flotes de Barcelona i Vilanova i la Geltrú, tot i què 
darrerament s’hi ha afegit també de Castelló, què surten 
de les seves zones per a pescar de nit a les aigües i en 
zona protegida de fanerògames i agafant captures que no 
tenen permeses pel tipus de pesquera que és.

S’han fet reiterades denúncies i es tenen les matrícules 
de les embarcacions, els inspectors coneixen el cas sense 
que de moment s’hagi fet res per aturar aquest fenomen 
que més enllà del prejudici què suposa per a les embar-
cacions de la zona, suposa un incompliment de la nor-
mativa catalana, espanyola i europea què protegeix les 
praderies de fanerògames marines i els seus habitats. 
Concretament la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pes-
ca i acció marítimes, a nivell de l’estat el Reial Decret 
1997/1995, del 7 de desembre, pel qual s’estableixen me-
sures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant 
la conservació dels hàbitats naturals de la fauna i flora 
silvestres (BOE núm. 310, de 28 de desembre del 1995, 
pàg. 37310), que és l’adaptació estatal de la directiva 

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies de tren a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 250-00232/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7575 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per reclamar l’execució del soterrament de les línies de 
ferrocarril a l’Hospitalet de Llobregat, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

En ocasió de les greus incidències en els accessos ferro-
viaris a Barcelona, i en especial en el seu pas per l’Hos-
pitalet el govern de l’Estat es va comprometre a soterrar 
els corredors ferroviaris que afecten aquesta ciutat, de 
forma que millori la integració entre els diferents barris 
i ajudi a la millora de la qualitat de vida de tots els veïns 
i veïnes de L’Hospitalet en permetre recuperar un gran 
espai públic. Aquest compromís ja s’havia assumit pel 
Ministerio de Fomento l’any 2003.

És prou conegut que el conjunt de les forces polítiques 
de la ciutat de L’Hospitalet i les entitats que s’agrupen a 
la plataforma «L’Hospitalet sense vies» han manifestat 
reiteradament la necessitat i la urgència que aquest pro-
jecte es realitzi quan abans per contribuir a la cohesió 
urbanística i social d’aquesta ciutat i reparar un greuge 
històric.

El Secretari d’Estat d’Infraestructures, el Sr. Víctor 
Morlán, en una recent visita el passat dia 1 de febrer de 
2011 va informar que el projecte de soterrament de vies a 
L’Hospitalet quedava ajornat sine die i sense un calenda-
ri definit ni un compromís per reprendre’l.

Malgrat la crisis econòmica, el cert és que hi ha obres 
d’infraestructures de l’Estat a Catalunya que no s’han 
aturat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat per tal que faci les gestions necessàries davant el 
govern de l’Estat per tal que:

1. Defineixi abans de tres mesos un calendari definitiu i 
concret per l’execució de les obres de soterrament de les 
vien de tren procedents del sud al seu pas per la ciutat de 
L’Hospitalet.

https://www.gencat.cat/diari/5580/10048036.htm
https://www.gencat.cat/diari/5580/10048036.htm
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ma sanitari públic i la qualitat assistencial, amb l’objec-
tiu de reordenar i racionalitzar els serveis sanitaris sense 
suprimir prestacions.

Ara bé, el Departament de Salut ha fet l’anunci que a 
partir de l’1 d’abril de 2011 els hospitals catalans deixa-
ran d’operar per les tardes. Aquestes instruccions s’han 
dirigit als 11 grans hospitals que depenen de l’ICS, amb 
l’únic objectiu d’aconseguir un estalvi amb el salari del 
personal eventual –o suplents. Això comportarà que les 
ja dilatades llistes d’espera –a finals de desembre de 2010 
a Catalunya hi havia unes 140.000 persones incloses en 
llistes d’espera de la sanitat publica per una intervenció 
quirúrgica– s’incrementin de manera molt notable –més 
mesos d’espera–, com també s’incrementarà de mane-
ra notable el nombre de persones inscrites a les llistes 
d’espera d’intervencions quirúrgiques. D’aquesta manera 
resulta evident que no es podrà donar compliment al De-
cret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual s’estableixen 
els terminis màxims d’accés a determinats procediments 
quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut, que ga-
rantia a tots els i les catalanes al dret a ser operats en el 
termini màxim de sis mesos.

Aquest pla també afecta als 44 hospitals públics cata-
lans, amb una retallada al concert d’activitat sanitària, i 
en conseqüència de manera directa l’activitat d’aquests 
hospitals també es veurà reduïda i és deixaran de fer 
moltes operacions.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern que es replan-
tegi la decisió de suspendre les operacions per les tardes 
en tots aquells hospitals que depenen de l’Institut Català 
de Salut, i es doni compliment al Decret 354/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’estableixen els terminis mà-
xims d’accés a determinats procediments quirúrgics a 
càrrec del Servei Català de la Salut.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Hàbitat de la CEE (Directiva 92/43/CE, de 21.05.92) i 
el Pla integral de gestió per a la conservació dels recur-
sos pesquers al Mediterrani (Ordre APA/254/208) que 
prohibeix la pesca amb xarxes d’arrossegament, dragues 
i cèrcol sobre els fons de posidònia oceànica. A nivell 
europeu la Unió Europea proposa mesures de protecció 
de les praderies de fanerògames marines en la Directiva 
97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, per la qual s’adapta 
al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CE, rela-
tiva a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna 
i flora silvestres o el Reglament pesquer de la Unió Eu-
ropea per a la Mediterrània (Reglament CE 1967/2006), 
fa esment exprés a la prohibició de la pesca de ròssec, 
dragues, arts de trampa, cèrcol i altres xarxes similars 
per sobre praderies de fanerògames marines.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prendre les mesures necessàries per tal d’evitar 
que les barques d’encerclament provinents d’altres zones 
pesquin a les aigües del Golf de Sant Jordi i a sancio-
nar-les, en base a la normativa vigent.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a què realitzi les inspeccions necessàries en els 
centres distribuïdors i/o punts de venda on es comercia-
litzen aquestes captures il·legals i què suposen un preju-
dici per a les flotes de la demarcació i per a la conserva-
ció del fràgil ecosistema del Golf de Sant Jordi.

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
les intervencions quirúrgiques a la tarda
Tram. 250-00234/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 7580 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre la suspensió de les 
operacions a les tardes, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut ha presentat recentment un pla 
d’acció immediat per garantir la sostenibilitat del siste-



28 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 45

– L’especialització en el Dret propi de la Comunitat Au-
tònoma, i coneixement oral i escrit de la seva llengua 
oficial pròpia, per la provisió de les places de president 
dels Tribunals Superiors de Justícia i de les Audiències 
Provincials d’aquella Comunitat Autònoma.

– La plena validesa i eficàcia de les actuacions judicials  
i documents presentats en la llengua oficial pròpia de 
qualsevol Comunitat Autònoma, sense necessitat de tra-
ducció al castellà.

– La desconcentració de les proves d’accés a la carrera 
judicial i fiscal per Comunitats Autònomes i la possibili-
tat de realitzar-les en la llengua oficial pròpia de qualse-
vol Comunitat Autònoma.

2. Insta al Govern a crear una bases de dades jurídica 
completa que inclogui normativa anotada i comentada, 
jurisprudència, doctrina, manuals, publicacions oficials 
i formularis en català.

3. Insta al Govern a aprofundint en les relacions amb els 
operadors jurídics per garantir la presència del català a 
la justícia.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de salut a Sant Joan de les Aba-
desses (Ripollès)
Tram. 250-00236/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7621 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch,  
diputat, Esteve Pujol i Badà, diputat, i Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

L’actual Centre de Salut de Sant Joan de les Abadesses 
no reuneix les condicions adients per les necessitats ac-
tuals ni permet ampliacions i reformes estructurals.

El Departament de Salut i l’ajuntament decidiren fa qua-
tre anys buscar un solar per ubicar-hi el nou Centre.

Fa dos anys l’Ajuntament va adquirir una parcel·la a l’Ins-
titut Català del Sòl, solar de 492 m2 ubicat en la cruïlla 
dels carrers Joan Margarit i Ramon d’Urg, ja qualificat 
de servei, i cedit al Departament de Salut.

El Servei Català de la Salut-Departament de Salut encar-
regà el projecte bàsic i executiu el 2010 i fou presentat a 

Proposta de resolució sobre l’ús del català a 
l’Administració de justícia
Tram. 250-00235/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 7599 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre el català a la 
Justícia, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Justícia.

Exposició de motius

La memòria del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya de l’any 2009 estableix que el percentatge de sen-
tències dictades en català respecte de les dictades en cas-
tellà, el 2009, va ser del 18’98%, enfront del 2008, que 
va ser del 19,456%, un 0,69% menys que el percentatge 
registrat en l’exercici immediatament anterior (2007), 
durant el qual també s’havia registrat un descens en re-
lació amb els anys anteriors, 2006 i 2005. De tot això, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en dedueix 
que si la utilització del català en les sentències sempre 
ha tingut un percentatge molt baix, ja que el punt màxim 
d’utilització es va registrar el 2004 amb un 20,63%, des 
d’aleshores hi ha una clara tendència a la regressió.

La justícia continua sent un àmbit on la normalització 
del català es resisteix. Les dades revelen que el castellà 
impera en els tribunals. L’ús del català a la justícia és un 
dret que cal que sigui dotat del marc normatiu i de po-
lítiques públiques per al seu lliure desenvolupament. El 
fet que els jutges, magistrats, fiscals, secretaris judicials 
i funcionaris al servei de justícia puguin desconèixer la 
llengua catalana –en ser considerada tant sols un mèrit i 
no un requisit de capacitat per optar a una plaça d’aquest 
tipus– genera els incentius per a que no s’usi el català per 
part de les parts; així com també la manca de material 
per al treball jurídic en català.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya

1. Insta al Govern a presentar davant la Comissió de 
Justícia del Parlament, en el termini de tres mesos, un 
marc d’actuacions necessàries per tal d’aconseguir els 
següents objectius:

– El coneixement oral i escrit de la llengua oficial i el 
Dret propis de la Comunitat Autònoma on es pretengui 
optar a una plaça de jutge, magistrat, fiscal, secretari ju-
dicial, funcionari al servei de l’Administració de Justícia 
o substitut d’aquests, com a requisit previ per optar-hi.
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat que aturi el procés de dissolució del Programa 
d’aplicació de l’Occità a Catalunya i doni impuls al 
programa d’oficialitat, tot restaurant el Programa per a 
la creació de l’Oficina Occitan en Catalonia (OC), a fi 
i efecte que es fixin les prioritats que comporta la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, de 
cara a la seva aplicació al territori català.

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’ús del transport ferroviari al Montsià i so-
bre l’increment de serveis ferroviaris a l’es-
tació d’Ulldecona
Tram. 250-00238/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7640 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Núria Ventura Brusca, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’estació d’Ulldecona, única estació ferroviària de la 
comarca del Montsià, presenta actualment un dèficit 
important de serveis ferroviaris, així com baixíssima 
velocitat comercial que fa molt poc competitius els ac-
tuals serveis, a banda de limitar la mobilitat en transport 
públic a la mateixa comarca.

Actualment, l’ADIF està realitzant actuacions a la ma-
teixa estació d’Ulldecona per la millora d’andanes i els 
accessos. Contrasta aquesta inversió amb l’escàs servei, 
la qual cosa ha provocat des de fa temps la demanda ciu-
tadana d’ampliació de la freqüència.

Recollint aquest sentiment, l’Ajuntament d’Ulldecona 
demana al Govern de la Generalitat que en el marc de 
les seves actuals competències en serveis ferroviaris re-
gionals, ampliï l’oferta de serveis i redueixi els temps de 
viatge entre l’estació del municipi i els principals nusos 
comunicació.

Actualment hi ha dos serveis al dia en direcció a Barce-
lona i altres dos en direcció València. Una altra dificultat 
que se suma a les deficiències actuals és el fet de que 
l’estació fa vora de deu anys que va tancar i que no s’ex-
penen bitllets. Els serveis en direcció Tarragona i Barce-
lona superen les dues i les tres hores, respectivament, a 

la societat de Sant Joan de les Abadesses i al Consistori 
el setembre passat.

En els darrers dies hem conegut informacions periodís-
tiques publicades que afirmen que no es prioritza l’equi-
pament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
la construcció del nou Centre de Salut a Sant Joan de les 
Abadesses durant l’any 2011 davant de les deficiències 
de l’actual, donat que es disposa del projecte i solar.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Esteve Pujol i 
Badà, diputat del GP SOC; Marina Geli i Fàbregas, di-
putada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el Programa 
d’aplicació de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 7637 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre el Programa d’Aplicació 
de l’Occità a Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu 
article 6, declara que l’occità és oficial a Catalunya. El 
22 de setembre del 2010 el Parlament de Catalunya apro-
và la Llei de l’Occità, la qual marca els terminis pel des-
plegament de l’oficialitat.

Per desplegar aquesta oficialitat es creà, a Política Lin-
güística, un equip del Programa per a la creació de l’Ofi-
cina Occitan en Catalonia (OC), format per un director, 
un tècnic i un administratiu.

A partir del canvi de govern el Programa de l’Occità no 
té el director i les altres dues persones de l’equip tenen 
contractes de pròxima caducitat. En canvi, no sabem que 
estigui en marxa cap programa alternatiu d’aplicació de 
l’oficialitat de l’occità a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent:
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ticipatiu, que es va iniciar amb un el primer estudi de 
traçat fet per l’ATM el 2004.

Aquest Pla director urbanístic per a la concreció i deli-
mitació de la reserva de sòl per a l’establiment de la línia 
Orbital ferroviària, afecta a les comarques del Maresme, 
Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt 
Penedès i Garraf, unint entre d’altres les ciutats de Vi-
lanova i La Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, 
Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró.

El 25 de juny de l’any 2009, durant la presentació del Pla 
de Rodalies de Barcelona 2008-2015, el Ministre de Fo-
ment va anunciar la inclusió en el citat Pla dels recursos 
per tal de redactar el projecte executiu i va comprometre 
el Govern de l’Estat per tal d’aportar finançament per 
l’executiu definitiva del projecte. Aquest compromís va 
ser ratificat pel mateix Ministre (Sr. José Blanco López) 
el passat mes de febrer en el decurs de l’acte d’inaugu-
ració de la nova estació (intercanviador) ferroviari de la 
Sagrera a Barcelona.

Cal assenyalar que la futura línia, una vegada entri en 
funcionament, podrà donar servei a un territori que 
compta avui amb una població de quasi 1.000.000 d’ha-
bitants i què és la tercera regió espanyola en matèria 
d’activitat industrial i la segona de Catalunya.

Durant la seva compareixença al Parlament el passat 15 
de febrer, el Conseller de Territori i Sostenibilitat no va 
cap referència a la línia orbital ferroviària i per tant no 
es coneix el capteniment del Govern sobre l’impuls i la 
promoció d’aquesta línia ferroviària d’interès estratègic 
per la Regió Metropolitana de Barcelona i en especial 
pels municipis que conformen l’Arc Metropolità.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a:

1. Continuar impulsant la construcció de la Línia Orbital 
Ferroviària.

2. Fer les negociacions corresponents amb el Govern de 
l’Estat per tal de garantir el finançament de l’execució i 
posada en funcionament de l’esmentada línia.

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

causa de que els combois van a l’Aldea passen per Tor-
tosa i tornen a l’Aldea per continuar el seu recorregut en 
sentit nord. Aquesta connexió a Tortosa incrementa una 
hora el recorregut total.

El Grup Parlamentari Socialista considera que és im-
prescindible millorar i ampliar els serveis ferroviaris a 
Ulldecona la comarca del Montsià així com impulsar el 
transport públic en el conjunt de la comarca.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Promoure el transport públic a la comarca del Mont-
sià, en especial el ferroviari.

2. Incrementar, de forma urgent, els serveis ferroviaris 
a l’estació d’Ulldecona tant en direcció sud com en di-
recció nord

3. Prendre les mesures necessàries per reduir el temps 
de viatge entre l’estació d’Ulldecona i les de Tarragona 
i Barcelona.

4. Gestionar amb el Ministeri de Fomento l’increment de 
serveis ferroviaris entre l’estació d’Ulldecona i el País 
Valencià

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Núria Ventura Brusca
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la línia orbital ferroviària
Tram. 250-00239/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7646 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Pla Territorial General de Catalunya aprovat l’any 
1995 preveia la construcció d’una línia ferroviària que 
connectés els territoris de la segona corona metropolita-
na de Barcelona, també nomenat Arc Metropolità, tren-
cant el sistema radial actual.

L’any 2010 s’aprova el Pla Director Urbanístic de la Lí-
nia Orbital Ferroviària fruït d’un important procés par-
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Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’artesania del suro
Tram. 250-00241/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7669 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

Catalunya té 1.542.000 hectàrees forestals i, d’aquestes, 
80.374,79 hectàrees són suredes. El 50% de les mateixes 
es troben en producció.

Actualment s’extreuen 54.600 quintals catalans de suro, 
majoritàriament a les comarques gironines, i s’observa 
un constant augment de la planificació de suredes. A 
l’entorn del suro hi ha, doncs, una indústria important, 
la localització a Catalunya de la qual, tant a novell de 
proveïdors com de fabricants, és principalment Palafru-
gell, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella i Sant Feliu 
de Guíxols.

A més, Catalunya és la segona regió mundial, per darre-
ra de Portugal, en elaboració de taps de suro, fabricant 
2.700 milions, dels quals 1.300 milions són taps per a 
escumosos (al voltant del 60% mundial) i 1.400 milions 
de taps per a tranquils (més del 10% mundial).

A la vista d’aquestes dades, cal defensar els interessos 
dels territoris surers per tal de contribuir al seu desenvo-
lupament sostenible des d’una perspectiva socioeconò-
mica, cultural, urbana i ambiental.

És important establir estratègies conjuntes de treball en 
l’àmbit de la promoció econòmica, el foment de l’ocupa-
ció i la competitivitat, l’obertura reciproca dels mercats 
internacionals i la cooperació al desenvolupament.

En aquest sentit, cal destacar les modernes aplicacions 
que té avui en dia el suro.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Incorporar l’artesania del suro en els programes de fo-
ment de l’artesania com Empremtes de Catalunya.

2) Incloure imatges i referents del món del suro en cam-
panyes publicitàries públiques de difusió sobre Catalu-
nya dirigides a l’Estat espanyol i a la resta del món.

Proposta de resolució sobre el suport a la 
campanya de comunicació sobre la valorit-
zació del suro
Tram. 250-00240/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

Catalunya té 1.542.000 hectàrees forestals i, d’aquests, 
80.374,79 hectàrees són suredes. El 50% de les mateixes 
es troben en producció.

Actualment s’extreuen 54.600 quintals catalans de suro 
(majoritàriament a les comarques gironines) i s’observa 
un constant augment de planificació de suredes.

Una sureda en explotació té unes característiques que 
permet definir-la com a econòmicament, ambientalment 
i socialment sostenible. A més, és econòmicament via-
ble, genera llocs de treball, manté el bosc net, representa 
una autoprotecció contra els incendis, augmenta la seva 
biodiversitat i, alhora, és un fixador de CO2.

Cal destacar que a l’entorn del suro hi ha un una indús-
tria important i que la localització a Catalunya d’aquestes 
empreses, tant a nivell d proveïdors com de fabricants, és 
principalment a Palafrugell, Cassà de la Selva, Caldes de 
Malavella i Sant Feliu de Guíxols.

A més, Catalunya és la segona regió mundial, per darre-
ra de Portugal, en l’elaboració de taps de suro, fabricant 
2.700 milions de taps, dels quals 1.300 milions són taps 
per a escumosos (al voltant del 60% mundial) i 1.400 
milions de taps per tranquils (superior al 10% mundial).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su-
port a la campanya de comunicació sobre la valorització 
del suro a nivell estatal com a comunitat autònoma sure-
ra, conjuntament amb el Govern de l’Estat –compromès 
a aportar el 50% del Pla–, la resta de comunitats autòno-
mes amb presència del sector i el propi sector industrial.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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fitaments diversos d’aquests paisatges. Un altre repte 
important per a les nostres suredes és que tinguin la cer-
tificació forestal, ja que les demandes de suro certificat 
forestal cada vegada són més importants.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Facilitar i estimular la certificació forestal de les su-
redes.

2) Destinar ajuts a l’activitat surera, a l’espelegrinat (pri-
mera lleva) i a la segona lleva.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de l’ús de taps de suro en el vi ecològic cer-
tificat pel Consell Català de Producció Agrà-
ria Ecològica
Tram. 250-00243/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Catalunya té 1.542.000 hectàrees forestals i, d’aquestes, 
80.374,79 hectàrees són suredes. El 50% de les mateixes 
es troben en producció.

Actualment s’extreuen 54.600 Tm de suro, majoritària-
ment a les comarques gironines, i s’observa un constant 
augment de la planificació de suredes. A l’entorn del 
suro hi ha, doncs, una indústria important, la localització 
a Catalunya de la qual, tant a novell de proveïdors com 
de fabricants, és principalment Palafrugell, Cassà de la 
Selva, Caldes de Malavella i Sant Feliu de Guíxols.

A més, Catalunya és la segona regió mundial, per darre-
ra de Portugal, en elaboració de taps de suro, fabricant 
2.700 milions, dels quals 1.300 milions són taps per a 
escumosos (al voltant del 60% mundial) i 1.400 milions 
de taps per a tranquils (més del 10% mundial).

3) Incloure, en el contractes d’obra pública per a edifica-
cions, clàusules tendents a incentivar la utilització de ma-
terials de suro: aïllants tèrmics, parquets, decoració, etc.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la certificació 
forestal de les suredes i sobre els ajuts a 
l’activitat surera
Tram. 250-00242/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7670 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Catalunya té 1.542.000 hectàrees forestals i, d’aquestes, 
80.374,79 hectàrees són suredes. El 50% de les mateixes 
es troben en producció.

Actualment s’extreuen 54.600 quintals catalans de suro, 
majoritàriament a les comarques gironines, i s’observa 
un constant augment de la planificació de suredes. A 
l’entorn del suro hi ha, doncs, una indústria important, 
la localització a Catalunya de la qual, tant a novell de 
proveïdors com de fabricants, és principalment Palafru-
gell, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella i Sant Feliu 
de Guíxols.

A més, Catalunya és la segona regió mundial, per darre-
ra de Portugal, en elaboració de taps de suro, fabricant 
2.700 milions, dels quals 1.300 milions són taps per a 
escumosos (al voltant del 60% mundial) i 1.400 milions 
de taps per a tranquils (més del 10% mundial).

A la vista d’aquestes dades, cal defensar els interessos 
dels territoris surers per tal de contribuir al seu desenvo-
lupament sostenible des d’una perspectiva socioeconò-
mica, cultural, urbana i ambiental.

És molt important consolidar i ajudar les suredes a pas-
sar les primeres etapes de la vida dels arbres, fins que 
arribin a la producció de suro comercialment rendible, 
ja que, fins el tercer cicle de pela, la sureda no comença 
a ser rendible. Tot i això, els seus serveis ambientals són 
notables des dels primers anys de la seva formació: pro-
tecció contra els incendis, fixació de sòl, preservació de 
la biodiversitat, formació de paisatges específics i apro-
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Exposició de motius

Atès que el setembre de 2010 l’Escola Els Pins de Moja 
ha iniciat el seu cinquè curs de funcionament en mòduls 
provisionals que acullen, com així ha estat des de la fun-
dació del centre, a infants de diferents nuclis del muni-
cipi.

Atès que la creació de l’escola va ser una decisió del 
Departament d’Ensenyament, recollida en el decret 
412/2006, de 31 d’octubre, que responia a la urgència 
de satisfer la demanda de places escolars al municipi 
d’Olèrdola.

Atès que les condicions que van motivar la creació del 
CEIP Els Pins de Moja no han variat i la qualitat del tre-
ball educatiu realitzat a l’escola ha comportat que en 
aquests anys la proposta pedagògica d’Els Pins s’hagi 
consolidat, obtenint la confiança i el reconeixement de 
les famílies que hi porten els seus fills.

Atès que les projeccions de creixement demogràfic del 
municipi, amb símptomes de rejoveniment poblacional, 
fan necessari que l’oferta de places escolars a Olèrdola 
es consolidi i es continuï distribuint sense provocar una 
inassumible massificació d’aules.

Atès que els espais ara disponibles a l’escola estan sa-
turats i inclouen usos compartits que estan per sobre de 
les capacitats d’algunes estances, fent que sigui inviable 
l’atenció de les futures necessitats del centre ja a partir 
del curs que ve.

Atès que tenir una escola en mòduls no intercomunicats 
implica dificultats en el trasllat dels alumnes entre aules 
que distorsiona la tasca educativa.

Atès que els espais de l’escola no són els adequats per 
a atendre amb plena satisfacció els infants matriculats, 
d’acord en allò que marca el decret 314/2006 i el reial de-
cret 132/2010, de 12 de febrer, sobre els requisits d’instal-
lacions comunes a tots els centres.

Atès que existeixen limitacions de superfície i fonamen-
tades raons que desaconsellen la instal·lació de més bar-
racons per a respondre a les creixents demandes d’espais 
de l’escola, d’acord amb els usos i les característiques 
que defineix per a la zona d’Els Pins de Moja el planeja-
ment urbà d’Olèrdola.

Atès que la ubicació de més mòduls provisionals podria 
aparèixer com una solució transitòria a curt termini, 
però no resoldria la problemàtica i persistiria la situació 
de precarietat en els espais de l’escola.

Atès que en el ple municipal del 9 de juny de 2010, 
l’Ajuntament d’Olèrdola acordava per unanimitat cedir 
al Departament d’Ensenyament els terrenys perquè es 
construeixi l’edifici de l’Escola Els Pins.

Atès que l’Ajuntament d’Olèrdola ha col·laborat ple-
nament en la instal·lació i manteniment de les actuals 
dependències de l’escola, amb aportacions que han de-
passat la relació que en aquest àmbit estableixen amb el 
Departament els municipis, tal com es va posar de mani-
fest en la redacció i execució del projecte per a la instal-
lació del 3r mòdul de l’escola.

Atès que l’Ajuntament d’Olèrdola està disposat a coo-
perar econòmicament amb el Departament d’Ensenya-

A la vista d’aquestes dades, cal defensar els interessos 
dels territoris surers per tal de contribuir al seu desenvo-
lupament sostenible des d’una perspectiva socioeconò-
mica, cultural, urbana i ambiental.

És important assegurar que l’activitat surera, que ha es-
tat font de riquesa dels nostres pobles durant més de dos 
segles, continuï sent un important recurs de desenvolu-
pament local.

A la vegada, cal establir estratègies conjuntes de treball 
en l’àmbit de la promoció econòmica, el foment de l’ocu-
pació i la competitivitat, l’obertura recíproca dels mer-
cats internacionals i la cooperació al desenvolupament.

Cal apuntar que, hores d’ara, el certificat CCPAE (Con-
sell Català de la Producció Agrària Ecològica), el qual 
garanteix que els productes han estat produïts o elabo-
rats seguint les normes de l’agricultura ecològica i que 
han estat controlats en tot el seu procés de producció, 
elaboració, envasat i comercialització, no contempla 
com a requisit el material amb què està fabricat el tap de 
les ampolles de vi ecològic.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir que 
tot el vi ecològic certificat pel Consell Català de Pro-
ducció Agrària Ecològica (CCPAE) hagi de ser tapa amb 
suro.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Els Pins de Moja, a Olèrdola (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00244/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Subgrup Parlamentari Ciutadans

Reg. 7710 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignants, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
comissió.
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els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Atès que recentment els repetidors que emeten el senyal 
dels canals de Televisió de Catalunya en l’àmbit del País 
Valencià s’han vist forçats a cessar en la seva activitat.

Atès que sectors de la ciutadania valenciana han mani-
festat la seva voluntat de seguir gaudint de les emissions 
de TVC.

Atès que TVC juga un important paper en la funció de 
difusió de la cultura de parla catalana i en la defensa de 
la pluralitat lingüística reconeguda en la Constitució Es-
panyola, i d’acord amb les directrius de la Carta Europea 
de les llengües regionals i minoritàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries a nivell institucional per garantir que 
les emissions de TV3 es puguin veure al País Valencià i 
s’estableixin, definitivament, les condicions de reciproci-
tat entre TVC i Canal 9.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Consol Pra-
dos Martínez, diputada del GP SOC; Joan Ferran Serafi-
ni, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia de la competència sobre la regulació de 
l’accés a la universitat
Tram. 250-00246/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 7723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la transferència de la 
competència sobre la regulació de l’accés a la Univer-
sitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Butlletí Oficial de l’Estat de 17 de desembre de 2010 
publicava l’Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, 
per la qual es modificava el sistema d’accés a la univer-
sitat des dels cicles formatius de grau superior. Aquesta 

ment, avançant l’import de la redacció del projecte de 
construcció de l’edifici de l’escola i d’una part de la in-
versió per a la seva execució, si així s’arribés a acordar 
i sempre que hi hagi disponibilitat dels recursos econò-
mics de l’Ajuntament, amb la ferma voluntat de contribu-
ir que l’obra es faci tan aviat com sigui possible.

Atès que l’Ajuntament d’Olèrdola es compromet a la rea-
lització de les obres de portada de serveis i d’urbanitza-
ció dels terrenys cedits per a fer l’edifici de l’escola.

Atès que l’edificació de l’escola suposaria pel municipi 
poder ampliar les possibilitats de gaudir d’un nou equi-
pament per al foment de l’activitat cultural, lúdica i es-
portiva, fora de l’horari escolar i adreçada al conjunt de 
la població, com així ja succeeix en el cas de les instal-
lacions dels altres dos CEIP d’Olèrdola.

Atès que l’Ajuntament prioritza l’ensenyament públic i 
de qualitat i entén que aquesta aposta passa perquè les 
instal·lacions educatives siguin les òptimes.

Atès que a Olèrdola disposen de tres molt bones escoles, 
amb excel·lents professionals, però només en dues d’elles 
les instal·lacions són suficients.

Atès que al municipi existeixen desigualtats de condici-
ons en la prestació d’un servei públic tan bàsic com és el 
de l’educació.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la proposta de resolució següent:

Proposta de resolució

Instar el Departament d’Ensenyament que inclogui de 
forma immediata en la seva programació d’inversions 
la construcció de l’edifici del CEIP Els Pins de Moja 
d’Olèrdola perquè les obres puguin finalitzar abans 
d’acabar l’any 2012.

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Enric 
Millo i Rocher, portaveu del GP PPC; Dolors Camats i 
Luís, portaveu del GP ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, 
portaveu del GP d’ERC; Albert Rivera i Díaz, portaveu 
del SP de C’s

Proposta de resolució sobre la garantia de 
l’emissió de Televisió de Catalunya al País 
Valencià i de la reciprocitat definitiva entre 
Televisió de Catalunya i Canal 9
Tram. 250-00245/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Consol Prados Mar-
tínez, diputada, Joan Ferran Serafini, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
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Exposició de motius

El Decret 109/2011, d’11 de gener, del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement, estableix les condicions de l’apli-
cació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2011, mentre no s’aprovi el 
Projecte de Llei de Pressupostos corresponent. El De-
cret impossibilitava en un primer moment la reposició 
de les vacants generades al personal al servei de l’admi-
nistració de justícia per extinció definitiva de la relació 
laboral, així com de les baixes per malaltia, maternitat o 
altres de caràcter temporal.

Posteriorment, el Govern va acordar, el 8 de febrer de 
2011, permetre la reposició de vacants fins al 50% en 
uns determinats cossos del personal al servei de l’admi-
nistració de justícia, que va ser ampliat a d’altres també 
per un acord de Govern del 15 de març de 2011. Malgrat 
aquestes modificacions, l’acumulació de processos ju-
dicials existent i l’increment de la litigiositat provoquen 
que qualsevol reducció de personal, sigui mitjançant la 
no reposició de vacants o per altres procediments, tingui 
conseqüències molt negatives en el funcionament ordi-
nari de l’administració de justícia.

Diversos serveis prestats per l’administració de justícia 
han hagut de ser interromputs i tancats al públic en les 
darreres setmanes per manca de personal, arribant a 
l’extrem de tancar dependències judicials, ajornament de 
vistes per manca de personal, etc. Diversos representants 
del poder judicial han alertat al Departament de Justícia 
del risc d’un col·lapse de la justícia a Catalunya en cas de 
no corregir-se aquesta situació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a modificar, en el termini de 10 dies, i d’acord amb 
el que permet l’article 9 del Decret 109/2011, d’11 de ge-
ner, les limitacions a la cobertura de les places vacants 
del personal a l’administració de justícia per tal que es 
permeti la reposició del cent per cent de les places no co-
bertes i de les afectades per baixa temporal, i a fer efecti-
va l’esmentada reposició en el període més breu possible.

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

modificació, que s’aplicarà en el present curs, estableix 
un nou càlcul de la nota d’accés, composada per un total 
de 14 punts, 10 dels quals corresponen a la nota mitjana 
obtinguda en el cicle formatiu i 4 a les dues millors notes 
dels exàmens de matèries específiques que realitzaran 
conjuntament amb els estudiants de batxillerat. Aquestes 
matèries específiques no estan incloses en els currícu-
lums educatius dels cicles formatius.

Aquesta modificació de la normativa d’accés a la univer-
sitat se suma a la també realitzada durant l’any passat, 
en què es va canviar el tradicional sistema de quotes de 
reserva en les places universitàries per a alumnes pro-
vinents dels cicles formatius –entre un 7% i un 30%, a 
decisió de cada universitat, convertint-lo en un sistema 
que només té en compte la nota mitjana d’expedient ob-
tinguda al llarg del cicle.

Aquests canvis van afectar negativament a 6.000 estudi-
ants, i la nova normativa adoptada pel Ministeri d’Edu-
cació pot fer augmentar el nombre de perjudicats. Això 
demostra que el Ministeri d’Educació no és sensible a les 
necessitats de l’alumnat català, i resta impassible davant 
les reclamacions d’aquests.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a plantejar, en el marc de la propera Comissió Bila-
teral Estat-Generalitat, la transferència de la competèn-
cia sobre la regulació de l’accés a la Universitat.

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló

Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
places vacants del personal de l’Administra-
ció de Justícia

Tram. 250-00247/09

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 7736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la cobertura de les pla-
ces vacants del personal a l’administració de justícia, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.
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El Grup Parlamentari Socialista entén que és competèn-
cia del Govern de la Generalitat de Catalunya detectar, 
atendre i donar solució, a la demanda d’habitatge gene-
rada pels desnonaments produït a causa de la pèrdua de 
l’habitatge habitual per deute i/o execució hipotecària. I 
per això, prenent com a referent el conjunt de polítiques 
públiques dutes a terme pel Govern des de l’any 2004 i, 
entre d’altres, el debat suscitat al Congrés dels Diputats 
el passat mes de desembre, així com les seves resoluci-
ons, i les propostes de la societat civil i col·lectius d’afec-
tats presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que en el marc de les competències en matèria 
d’habitatge que determina el vigent Estatut i la Llei del 
Dret a l’Habitatge (18/2007):

1. Estableixi, amb urgència, els mecanismes d’observa-
ció i seguiment dels desnonaments o de risc de desno-
nament produïts a Catalunya a causa d’impagaments del 
deute i/o execucions hipotecaris i que corresponen a per-
sones i famílies que optaven a la seva residència habitual 
i /o primera residència per aquesta via de finançament.

2. Avaluï i impulsi els canvis normatius necessaris per 
tal de modificar i/o millorar la regulació hipotecària 
amb la finalitat de limitar els efectes socials de les exe-
cucions provocades per impagament del préstec o crèdit 
hipotecari i la seva execució.

3. Perfeccioni els mecanismes per afavorir la transpa-
rència i la informació a disposició dels ciutadans en la 
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris, en especial 
en matèria d’assegurances de les dites operacions així 
com la resta de condicions financeres.

4. Revisi i ampliï, si s’escau, els recursos per a la medi-
ació entre les famílies i/o persones afectades i les enti-
tats financeres per la solució d’impagaments de préstecs 
i crèdits hipotecaris, possibilitant en cas de pèrdua de 
la propietat, la permanència en l’habitatge en règim de 
lloguer o d’altres fórmules.

5. Estableixi un sistema d’ajuts públics per part del Go-
vern de la Generalitat, per a subsidiar els tipus d’interès 
de préstecs hipotecaris pel finançament de l’adquisició 
de l’habitatge habitual i/o primera residència amb fór-
mules de rescabalament de l’ajut un cop superada la situ-
ació de sobrendeutament familiar i /o personal.

6. Estableixi els mecanismes de coordinació amb els 
Fons especial creat entre l’Estat i les CCAA (aprovat al 
Congrés el passat 14 de desembre de 2010) per atendre 
l’impagament de les rendes de lloguer de l’habitatge ha-
bitual per a persones que puguin, per aquesta causa, patir 
situacions de risc o exclusió social, preveient la devolu-
ció de les quantitats anticipades un cop els beneficiaris 
superin la situació de necessitat que va motivar la per-
cepció dels ajuts.

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; 
Agnès Pardell i Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre les execucions 
hipotecàries i llurs conseqüències
Tram. 250-00248/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, Agnès Pardell i Veà, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

La greu crisi econòmica que viuen actualment els nos-
tres països, ha incrementat a Catalunya el nombre de 
persones i de famílies que a causa de no poder fer front 
al pagament de crèdits i préstecs hipotecaris han perdut 
el seu habitatge habitual o primera residència.

Aquesta situació no està encara estudiada a fons a Ca-
talunya. Cal que el Govern de la Generalitat estableixi, 
amb els recursos legislatius, estatutaris i administratius 
de que disposa, tant els mecanismes de detecció de les 
persones i famílies afectades com les mesures que s’han 
d’aplicar.

Diversos moviments ciutadans, veïnals, sindicals, enti-
tats sense interès lucratiu han posat de manifestat la ur-
gència d’actuar en aquest àmbit que ha provocat entre 
l’any 2007 i el 2010 una xifra aproximada de 40.000 exe-
cucions hipotecàries.

El Govern de la Generalitat de Catalunya té competènci-
es exclusives en matèria d’habitatge (art.137 de l’EAC) i 
està obligat a garantir l’accés a un habitatge digne a tots 
els ciutadans que ho necessitin (art.26 EAC) així com de 
vetllar per la seguretat dels consumidors (art.123 EAC). 
La mateixa llei de l’habitatge (18/2007) estableix al seu 
article 1er el dret a l’habitatge com «el dret de tota per-
sona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en 
els diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació fa-
miliar, econòmica i social i a la capacitat funcional» i en 
el seu article 2 fixa les responsabilitats de l’administra-
ció de la Generalitat de Catalunya de «fer efectiu el dret 
a un habitatge digne i adequat, establert per la Constitu-
ció i l’Estatut, i la resta de drets constitucionals connexos 
(art.2. apartat A), protegir els drets dels consumidors i 
usuaris de l’habitatge (art. 2 apartat E), promoure l’eradi-
cació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret a 
l’habitatge, per mitjà de l’establiment de mesures d’acció 
positiva en favor de col·lectius vulnerables i de la pena-
lització de conductes discriminatòries en l’accés a l’ha-
bitatge (art.2, apartat f) i assolir una oferta significativa 
d’habitatges destinats a polítiques socials (art.2, apartat 
g), així com delimitar el contingut de la funció social de 
la propietat dels habitatges i identificar i corregir les situ-
acions d’incompliment d’aquesta funció social.
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article 1er el dret a l’habitatge com «el dret de tota per-
sona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en 
els diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació fa-
miliar, econòmica i social i a la capacitat funcional» i en 
el seu article 2 fixa les responsabilitats de l’administra-
ció de la Generalitat de Catalunya de «fer efectiu el dret 
a un habitatge digne i adequat, establert per la Constitu-
ció i l’Estatut, i la resta de drets constitucionals connexos 
(art.2.apartat A), protegir els drets dels consumidors i 
usuaris de l’habitatge (art. 2 apartat E), promoure l’eradi-
cació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret a 
l’habitatge, per mitjà de l’establiment de mesures d’acció 
positiva en favor de col·lectius vulnerables i de la penalit-
zació de conductes discriminatòries en l’accés a l’habitat-
ge (art.2, apartat f) i assolir una oferta significativa d’ha-
bitatges destinats a polítiques socials (art.2, apartat g),  
així com delimitar el contingut de la funció social de la 
propietat dels habitatges i identificar i corregir les situa-
cions d’incompliment d’aquesta funció social.

El Grup Parlamentari Socialista entén que és competèn-
cia del Govern de la Generalitat de Catalunya detectar, 
atendre i intervenir activament per tal d’evitar per part 
de les famílies catalanes la pèrdua del seu habitatge ha-
bitual o primera residència a causa de no poder fer front 
a les obligacions hipotecàries contretes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que en el marc de les competències en matèria 
d’habitatge que determina el vigent Estatut i la Llei del 
Dret a l’Habitatge (18/2007):

1. Estableixi, amb urgència, els mecanismes d’observa-
ció i seguiment de les situacions de les famílies catala-
nes que no poden fer front a les càrregues hipotecàries.

2. Avaluï i impulsi els canvis normatius necessaris per 
tal de modificar i/o millorar la regulació hipotecària 
amb la finalitat de limitar els efectes socials de les exe-
cucions provocades per impagament del préstec o crèdit 
hipotecari i la seva execució.

3. Perfeccioni els mecanismes per afavorir la transparèn-
cia i la informació a disposició dels ciutadans en la con-
cessió de préstecs o crèdits hipotecaris, en especial en 
matèria d’assegurances de les dites operacions i d’opera-
cions de refinançament.

4. Revisi i ampliï, si s’escau, els recursos per a la medi-
ació entre les famílies i/o persones afectades i les enti-
tats financeres per la solució d’impagaments de préstecs 
i crèdits hipotecaris, possibilitant en els casos de resi-
dència habitual o primera residència la permanència en 
l’habitatge mitjançant altres fórmules.

5. Estableixi un sistema d’ajuts públics, per a subsidiar 
els tipus d’interès de préstecs hipotecaris pel finança-
ment de l’adquisició de l’habitatge habitual i/o primera 
residència amb fórmules de rescabalament de l’ajut un 
cop superada la situació de sobrendeutament familiar i 
/o personal.

Proposta de resolució sobre el suport a les 
famílies que no poden afrontar les càrre-
gues hipotecàries
Tram. 250-00249/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, Agnès Pardell i Veà, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

La desacceleració econòmica general i el creixement de 
l’atur ha impactat de forma especial en les economies do-
mèstiques de les famílies catalanes que han vist reduïts 
els seus ingressos d’una forma considerable.

Aquest fet, juntament a la situació d’endeutament elevat 
en que es troben les famílies, especialment amb càrre-
gues hipotecàries per l’adquisició d’habitatge, ha pro-
vocat un increment substancial de la morositat d’aquest 
segment social i la necessitat de cercar mesures pal-
liatives per reduir l’impacte negatiu que pot produir la 
pèrdua de l’habitatge familiar.

Cal cercar alternatives per alleugerir les càrregues finan-
ceres de les famílies amb la finalitat de que puguin fer 
front als seus compromisos. Donat que la renegociació 
del deute hipotecari obliga a la formalització de noves 
operacions complementàries, cal que es creïn mecanis-
mes i ajuts que ajudin a cobrir les quotes o a modificar 
les actuals per ajustar les mateixes a les seves noves pos-
sibilitats.

Aquesta situació no està encara estudiada a fons a Ca-
talunya. Cal que el Govern de la Generalitat estableixi, 
amb els recursos legislatius, estatutaris i administratius 
de que disposa, tant els mecanismes de detecció de les 
persones i famílies afectades com les mesures que s’han 
d’aplicar i intervingui amb les finalitats plantejades.

Diversos moviments ciutadans, veïnals, sindicals, enti-
tats sense interès lucratiu han posat de manifestat la ur-
gència d’actuar en aquest àmbit que ha provocat entre 
l’any 2007 i el 2010 una xifra aproximada de 40.000 exe-
cucions hipotecàries. Considerem que en els cassos de la 
residència habitual i/o primera residència s’ha d’interve-
nir, tan normativament com financera, per tal de frenar i 
d’evitar al màxim l’execució hipotecària.

El Govern de la Generalitat de Catalunya té competènci-
es exclusives en matèria d’habitatge (art.137 de l’EAC) i 
està obligat a garantir l’accés a un habitatge digne a tots 
els ciutadans que ho necessitin (art.26 EAC) així com de 
vetllar per la seguretat dels consumidors (art.123 EAC). 
La mateixa llei de l’habitatge (18/2007) estableix al seu 
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Camil, situat al terme municipal de Sant Pere de Ribes, i 
a la impossibilitat d’ampliació de l’hospital de Sant An-
toni Abat, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Si-
milars conclusions eren les adoptades pel Pla Estratègic 
del Consorci Sanitari del Garraf que contempla igual-
ment l’anàlisi de les infraestructures del territori.

En relació a l’Hospital de Vilanova i la Geltrú, l’acord 
preveia uns terminis determinats per a l’elaboració del 
Pla funcional del nou hospital a Vilanova i la Geltrú que 
ja s’han complert. Un cop aprovat aquest, es va licitar el 
concurs d’idees que es va adjudicar el passat 11 de febrer. 
En el decurs d’aquest acte, la presidenta del tribunal in-
formà que fins a conèixer els nous pressupostos no està 
previst l’encàrrec del projecte executiu per a la construc-
ció de l’hospital.

Pel que fa a la reconversió de l’actual Hospital - Resi-
dència Sant Camil en centre sociosanitari de referència 
també s’està pendent de l’avaluació del projecte i de la 
inclusió o no en el nou pressupost de la Generalitat. Les 
noves autoritats del Departament no s’han manifestat en 
relació al compliment del conveni signat la passada le-
gislatura.

El Grup Parlamentari Socialista considera altament pri-
oritari mantenir en vigor el conveni signat el 8 de gener 
de l’any passat i executar, sense dilacions, els compromi-
sos d’execució de les obres del nou hospital de Vilanova 
i la Geltrú així com la reconversió de Sant Camil en cen-
tre sociosanitari.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

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

1. Encarregar d’immediat l’elaboració del projecte exe-
cutiu del nou hospital de Vilanova i la Geltrú seguint el 
procés iniciat en el concurs d’idees que es va adjudicar 
el 11 de febrer.

2. Agilitzar els tràmits per a conversió de l’actual actual 
Hospital-Residència de Sant Camil de Sant Pere de Ri-
bes en centre sociosanitari de referència.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

6. Establir mesures normatives i d’ajuts així com de ne-
gociació amb les entitats financeres per tal de finançar 
l’eliminació les despeses financeres, registrals i fiscals 
de les modificacions o creacions d’operacions hipotecà-
ries destinades al refinançament d’altres ja existents o 
a l’adaptació de les quotes d’aquestes a la nova situació 
familiar.

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; 
Agnès Pardell i Veà, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
projecte executiu de l’Hospital de Vilanova 
i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de 
l’Hospital - Residència Sant Camil, de Sant 
Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosani-
tari de referència
Tram. 250-00250/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7948 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch,  
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El 8 de gener de 2010, el Departament de Salut, l’Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú i el Consorci Sanitari del 
Garraf varen signar un acord en què ambdues parts es 
comprometien a realitzar les accions necessàries per a 
la construcció d’un nou hospital comarcal a Vilanova i 
la Geltrú.

El document signat és un protocol marc d’intencions i 
col·laboració per promoure el Pla de reordenació hospita-
lària del Garraf. Aquest protocol neix del pla estratègic 
conjunt entre el Consorci Sanitari del Garraf i el Servei 
Català de la Salut i té dos trets fonamentals: la construc-
ció d’un nou centre hospitalari destinat a l’atenció espe-
cialitzada al municipi de Vilanova i la Geltrú i la refor-
ma de l’Hospital-residència Sant Camil de Sant Pere de 
Ribes per reconvertir-lo en un centre sociosanitari.

En el cas de l’Hospital, la necessitat d’aquest equipament 
era el resultat d’una anàlisi de les infraestructures de ser-
veis de salut existents al territori. El mateix Servei Cata-
là de la Salut ja havia explicitat en un informe la neces-
sitat de la construcció d’un nou hospital a Vilanova i la 
Geltrú, donades les condicions adverses d’accessibilitat i 
possibilitats de remodelació de l’hospital actual de Sant 
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públiques realitzades per l’Honorable Conseller d’Inte-
rior.

2. A no llençar més missatges que introdueixin dubte i 
confusió respecte la relació entre velocitat i sinistralitat, 
així com respecte a la utilitat dels sistemes de control de 
velocitat per millorar la disciplina viària.

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Portaveu adjunt del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova Escola del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00252/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

En els darrers set anys el nombre d’alumnes de l’Escola 
del Bruc s’ha incrementat de forma considerable, arri-
bant actualment a la xifra de quasi 200 alumnes. L’ac-
tual edifici ha esdevingut del tot insuficient per encabir 
els nois i noies escolaritzats i s’ha hagut de recórrer, els 
cursos passats, a la instal·lació de mòduls prefabricats. 
Aquest curs s’han hagut d’instal·lar quatre de nous, per a 
aules i menjador.

Per atendre aquesta situació, l’Ajuntament ha pres di-
verses mesures. Va desplaçar a un altre espai els cursos 
d’educació infantil i va adequar un terreny municipal 
(costos coberts per l’Ajuntament) per tal que el Depar-
tament d’Ensenyament instal·lés quatre mòduls prefabri-
cats per a les aules i el menjador dels més petits.

A banda d’aquestes solucions provisionals, l’Ajuntament 
ha cedit el terreny de 8.000 m2 que actualment s’ocupa 
per activitats esportives amb l’objectiu que el Departa-
ment d’Ensenyament construeixi una nova escola, cata-
logada pel Departament com a prioritat de tipus 1.

La Consellera d’Ensenyament ha anunciat un gruix d’im-
portants retallades en inversions del seu Departament, 
motiu pel qual tant l’Ajuntament del Bruc com l’AMPA 
de l’Escola venen manifestant la seva preocupació pel 
futur de la nova escola.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una campanya institucional per a la mode-
ració de la velocitat i la conducció respon-
sable
Tram. 250-00251/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 7956 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució sobre seguretat viària, se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior.

Exposició de motius

Els treballs per al Pla de Seguretat Viària 2011-2013, ela-
borats per la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat 
Viària el 14 desembre de 2010, estableixen com a ob-
jectiu principal el de reduir la sinistralitat viària, com a 
mínim, fins al 15% dels morts i ferits greus enregistrats 
l’any 2010, i fixen com a qüestió prioritària la de treba-
llar en les mesures que tant bons resultats han donat du-
rant els anys anteriors en matèria de velocitat excessiva 
o inadequada.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, els treballs per al 
Pla de Seguretat Viària 2011-2013 inclouen com a acció 
a realitzar, la d’establir i assegurar velocitats segures, 
atès que la velocitat continua sent la variable respecte 
de la qual l’accidentalitat mostra més sensibilitat. D’una 
banda, afecta al nombre total d’accidents, ja que se’n 
produeixen més, i d’altra, afecta a la producció de víc-
times tant en nombre com en gravetat de les mateixes. 
La moderació de la velocitat adoptada pels conductors 
és doncs, fonamental en l’establiment d’un sistema més 
segur per carretera.

Amb l’eliminació del límit màxim de velocitat de 80 km/h  
als accessos a Barcelona i la proposta de l’Honorable 
Conseller d’Interior de la Generalitat d’ampliar el límit 
de velocitat a 130 km/h en alguns trams d’autopista, s’ha 
donat a la ciutadania un missatge contrari a la necessitat 
de moderació de la velocitat per reduir la sinistralitat, 
per la qual cosa és necessari implementar una campanya 
institucional gratuïta per tal de conscienciar als conduc-
tors de la necessitat de moderar la velocitat.

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

Proposta de resolució

1. A realitzar una campanya institucional de cost zero 
per tal de conscienciar a la ciutadania de la necessitat 
d’una conducció responsable i de la necessitat de mode-
rar la velocitat a les carreteres, mitjançant la introducció 
del missatge «modereu la velocitat» en les declaracions 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a procedir a cobrir la totalitat de les 470 places 
de funcionaris presons que el Departament de Justícia 
vol suprimir, mantenint els 89 llocs de treball interins i 
nomenant la resta places que corresponen a funcionaris i 
funcionàries amb la plaça guanyada.

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el nomenament 
d’un delegat o delegada del Govern per a 
l’àrea territorial delimitada per l’àmbit fun-
cional de planificació territorial del Penedès
Tram. 250-00254/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent so-
bre el nomenament d’un delegat o delegada del Govern 
per a l’àrea territorial delimitada per l’Àmbit Funcional 
de Planificació del Penedès, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Les delegacions territorials del Govern han d’optimitzar 
al màxim l’estructura territorial de l’Administració de la 
Generalitat per donar suport als diferents departaments 
que actuen sobre el mateix territori i per exercir les fun-
cions de representació, coordinació o informació que 
corresponen als seus representants i aquelles que expres-
sament el encarregui el Govern.

Les delegacions territorials del Govern propicien, a més, 
l’optimització dels recursos i dels processos administra-
tius, la descentralització necessària per a l’equilibri terri-
torial i exemplifiquen i representen també la voluntat del 
Govern de reconèixer les realitats territorials existents.

El 14 de juliol de 2010, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació 
de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit 
de planificació territorial del Penedès, format per les co-
marques de l’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès i 
l’Anoia, excepte aquells municipis que optin per seguir 
adscrits a l’àmbit de les comarques centrals.

Tal com recorda el preàmbul de la Llei, les propostes i 
les determinacions del Pla territorial general, aprovat per 
la Llei 1/1995, han d’afavorir la concreció i l’especialit-

Proposta de resolució

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

1. Dur a terme, de forma immediata, les gestions oportu-
nes per la construcció de la nova escola del Bruc.

2. Incorporar als pressupostos de l’any 2011 les partides 
pressupostàries que facin possible la construcció de la 
nova escola del Bruc.

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC; Daniel Font i 
Cardona, diputat GP SOC; Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat GP SOC

Proposta de resolució sobre el proveïment 
de les places de funcionaris de presons i el 
manteniment dels interins
Tram. 250-00253/09

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

Reg. 8007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

El Departament de Justícia ha decidit no cobrir 470 
places de funcionaris de presons. D’aquestes places, 89 
corresponen a treballadors i treballadores interins que el 
Departament ha decidit no recol·locar, deixant aquestes 
persones sense feina i suprimint un nombre important de 
llocs de treball necessaris a les presons catalanes.

La resta de llocs de treball corresponen a funcionaris i 
funcionàries que han guanyat la seva plaça i que estan 
pendents del seu nomenament, que ara el Departament 
de Justícia ha ajornat. Uns nomenaments que estaven 
pendents de l’obertura del nou centre penitenciari Puig 
de les Basses a Figueres, que havia de servir per desmas-
sificar el sistema penitenciari català.

Les organitzacions sindicals de l’àmbit de presons han 
denunciat aquesta situació remarcant que es una retalla-
da desmesurada que pot afectar la seguretat dels centres 
penitenciaris catalans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent:
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corresponen als seus representants i aquelles que expres-
sament el encarregui el Govern.

Les delegacions territorials del Govern propicien, a més, 
l’optimització dels recursos i dels processos administra-
tius, la descentralització necessària per a l’equilibri terri-
torial i exemplifiquen i representen també la voluntat del 
Govern de reconèixer les realitats territorials existents.

També propicien tot l’esmentat els serveis territorials 
de cada departament i els coordinadors i coordinadores 
territorials, entre els quals els de Joventut, de l’Institut 
Català de les Dones, d’Esports o del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, corresponents a cada delegació governa-
mental, que treballen en contacte permanent amb els ens 
locals i pertanyen i lideren políticament mecanismes for-
mals de coordinació amb la resta d’institucions i organit-
zacions de cada territori que, en cas de no nomenar-se, 
resten inoperatius.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a nomenar els serveis ter-
ritorials departamentals i els coordinadors i coordina-
dores territorials corresponents a cada delegació gover-
namental per tal que es desenvolupin amb eficàcia les 
polítiques sectorials i de coordinació corresponents.

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la informació i 
els recursos amb relació als alumnes amb 
necessitats educatives especials
Tram. 250-00256/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent sobre alumnes amb necessitats 
educatives específiques, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’adequació del sistema educatiu als alumnes amb neces-
sitats educatives especials (NEE) és un dels fonaments de 
qualsevol societat inclusiva que vulgui avançar cap a la 
plena igualtat de tots els seus ciutadans i ciutadanes. En 
aquest sentit, resulta imprescindible destinar els recur-

zació de les polítiques sectorials i, alhora, han d’establir 
un marc general de referència i coordinació per a aques-
tes polítiques. Aquestes directrius han de ser concreta-
des pels plans d’àmbit territorial menor. Aquest és un 
aspecte transcendental de la Llei per la qual s’aprova el 
Pla territorial general de Catalunya, ja que els plans ter-
ritorials parcials, aplicats a cada àmbit de planificació, 
han de marcar les directrius de desenvolupament en els 
propers decennis de les diferents realitats territorials que 
conformen el país. També, mentre no es legisli sobre la 
divisió de Catalunya en regions o vegueries, el Govern, 
a l’hora de planificar els serveis, ha de tenir en compte 
subsidiàriament aquests àmbits territorials funcionals 
definits per la Llei.

El Govern disposa de delegacions territorials en ca-
dascun dels àmbits funcionals de planificació existents 
abans de l’aprovació de l’àmbit funcional del Penedès.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a nomenar 
un delegat o delegada del Govern per a l’àrea territorial  
delimitada per l’Àmbit Funcional de Planificació del 
Penedès aprovat pel Parlament el 14 de juliol del 2010, 
formada per les comarques de l’Alt Penedès, el Garraf, 
el Baix Penedès i l’Anoia, excepte aquells municipis que 
optin per seguir adscrits a l’àmbit de les comarques cen-
trals, tal com tenen la resta d’àmbits funcionals.

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el nomenament 
dels serveis i els coordinadors territorials
Tram. 250-00255/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8042 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent so-
bre els serveis territorials del Govern, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Les delegacions territorials del Govern han d’optimitzar 
al màxim l’estructura territorial de l’Administració de la 
Generalitat per donar suport als diferents departaments 
que actuen sobre el mateix territori i per exercir les fun-
cions de representació, coordinació o informació que 
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
les actuacions de cooperació al desenvo-
lupament i la construcció de la pau amb la 
societat civil i les institucions de govern de 
Palestina
Tram. 250-00257/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Exposició de motius

D’acord amb els Plans directors de cooperació al des-
envolupament 2007-2010 i 2011-2014, els Territoris Pa-
lestins Ocupats són una àrea d’actuació prioritària de la 
cooperació catalana, tant pel que fa al desenvolupament 
com pel que fa estrictament a la construcció de la pau. 
Concretament el Pla director de cooperació al desenvo-
lupament 2011-2014 estableix que els onze països d’actu-
ació prioritària, dels quals un d’ells és Palestina, hauran 
de concentrar el 70% dels recursos de la línia de desen-
volupament.

La relació del Govern de Catalunya amb els Territoris 
Palestins es va desenvolupar, la passada legislatura, so-
bre dues línies de treball:

D’una banda, l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament (ACCD) va dur a terme accions de coope-
ració per pal·liar les conseqüències del conflicte sobre la 
població.

Les accions de cooperació del Govern de Catalunya es 
van centrar en l’àmbit de la salut, el desenvolupament 
comunitari i la construcció de la pau. L’ACCD va des-
tinar gran part del seu ajut econòmic a la reconstruc-
ció d’infraestructures, arran dels convenis signats amb 
l’Ajuntament de Gaza i el Comitè de Rehabilitació d’He-
bron, a fomentar la televisió amb perspectiva de gènere 
a Palestina, a la defensa del dret de les dones palestines 
a una vida sense violència i al reforçament de les xarxes 
de voluntariat entre el jovent palestí, entre d’altres. El 
Govern de Catalunya va promoure en tots els projectes 
a Palestina l’objectiu transversal dels drets humans, la 
governabilitat i l’enfortiment del teixit social.

D’altra banda, el Govern de Catalunya va estar man-
tenint contactes amb representants d’alt nivell tant del 
Govern d’Israel com de l’Autoritat Nacional Palestina, 
per tal de trobar una solució al conflicte, intensificant els 
vincles entre les dues parts.

Per tal que les actuacions de cooperació al desenvolupa-
ment endegades tinguin continuïtat, el Grup Parlamen-

sos educatius necessaris per tal que aquesta adequació 
s’ajusti a les necessitats específiques de cada nen o nena; 
i, al mateix temps, garantir que els seus pares/mares i/o 
tutors/tutores disposin, en tot moment, de la informació 
necessària que els permeti comprovar aquest fet.

En aquest sentit, alguns pares i mares de fills amb NEE 
han expressat la seva queixa pel procediment que se se-
gueix actualment, argumentant que no poden consultar 
els expedients i que, en el dictamen d’escolarització 
que se’ls facilita, no hi consten els recursos específics 
assignats al seu fill o filla. Aquesta manca d’informació 
els impedeix, òbviament, comprovar de quina forma els 
recursos recomanats en l’avaluació psicològica es cor-
responen o no amb l’assignació que fa el Departament 
d’Ensenyament. És evident, doncs, que es produeix una 
indefensió que cal corregir modificant el procediment 
administratiu actual.

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

Proposta de resolució

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

1. Facilitar, abans de l’inici de cada curs escolar, una 
estadística de l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials en què s’inclourà, com a mínim, la informació 
següent: la seva distribució territorial i en els centres 
educatius; les ajudes, suports i adaptacions requerits; i 
aquells que siguin finalment assignats. Aquesta infor-
mació haurà de ser lliurada al Parlament de Catalunya a 
través de la comissió específica d’Ensenyament.

2. Facilitar, en qualsevol moment, la consulta dels expe-
dients dels nens o nenes, així com de les ajudes, suports i 
adaptacions que precisin, als seus pares i/o tutors, per tal 
que puguin expressar-hi, amb coneixement de causa, el 
seu acord o desacord i, al mateix temps, puguin contro-
lar que l’assignació d’aquests a cada centre s’adequa a les 
necessitats de cada nen o nena.

3. Mantenir els recursos humans, tècnics i materials de 
suport destinats als nens i nenes amb necessitats edu-
catives especials necessaris per garantir-ne l’atenció 
adequada, tant els ordinaris, de les unitats de suport a 
l’educació especial (USEE) com dels Centres d’Educa-
ció Especial (CEE).

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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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

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8124).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
22.03.2011.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-P 10).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 01.02.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 29.03.2011 al 04.04.2011).

Finiment del termini: 05.04.2011; 09:30 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació dels apartats u i dos de l’article 
91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, 
de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 270-00003/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8266).

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

Finiment del termini: 30.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 23.03.2011.

tari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la 
següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir i reforçar les actuacions de cooperació 
al desenvolupament i construcció de pau amb la societat 
civil i les institucions de govern de Palestina.

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

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

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8124).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
22.03.2011.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-P 10).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 01.02.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 29.03.2011 al 04.04.2011).

Finiment del termini: 05.04.2011; 09:30 h.
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1 Esmena núm. 1

D’addició

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena d’addició del punt 2.

2. Dur a terme de manera immediata, els treballs neces-
saris per incrementar el nombre de companyies aèries 
que operen a l’aeroport de Girona i augmentant així el 
nombre de destinacions. Prioritzar aquelles destinacions 
actuals més consolidades que presentin un major volum 
de trànsit de passatgers.

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló

Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8350)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya 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 futur de l’aeroport de 
Girona (tram. 302-00013/09).

1 Esmena núm. 1

De modificació

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

De tot el punt núm. 1

1. «Negociar amb la companyia Ryanair un acord que 
signifiqui que les aportacions del Govern es determina-
ran per dues variables: a) una quantitat a determinar per 
passatger arribat a l’aeroport de Girona i b) per un mí-
nim de passatgers anuals garantits».

2 Esmena núm. 2

D’addició

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

D’un nou punt 2

2. «Fer les gestions necessàries davant els sectors econò-
mics privats (turístic, hoteler, comercial, industrial) de la 
regió de Girona perquè aportin, com a mínim, el 50% de 
l ‘aportació econòmica destinada a l’acord entre el Go-
vern de la Generalitat i la companyia Ryanair».

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 270-00004/09

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8124).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
22.03.2011.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-P 10).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.03.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 29.03.2011 al 04.04.2011).

Finiment del termini: 05.04.2011; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de l’aeroport de Girona
Tram. 302-00013/09

Esmenes presentades
Reg. 8047, 8350, 8455, 8460 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 23.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 8047)

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de l’aeroport de Girona (tram. 302-
00013/09).
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 3.

«3. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme de manera 
peremptòria el traspàs a la Generalitat dels aeroports de 
Girona, Reus i Sabadell.»

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 8460)

A la mesa del parlamento de cataluña

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-ordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente enmienda a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport de 
Girona (tram. 302-00013/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP Ciutadans

Se modifica la expresión señalada en cursiva

«2. Dur a terme, de manera immediata, els treballs ne-
cessaris per incrementar el nombre de companyies aèries 
que operen a l’aeroport de Girona i ampliar el nombre de 
destinacions».

Palau del Parlament, 23 de marzo de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto Subgrupo C’s

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

El punt 2 passa a ésser el punt 3

3. «Dur a terme, de manera immediata, els treballs ne-
cessaris per incrementar el nombre de companyies aèries 
que operen a l’aeroport de Girona i augmentant així el 
nombre de destinacions».

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

El punt 3 passa a ésser el punt 4 i addició al final del 
paràgraf

4. «Instar el Govern de l’Estat a dur a terme de manera 
peremptòria el traspàs a la Generalitat dels aeroports de 
Girona, Reus i Sabadell».

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu Diputat
del GP d’ICV-EUiA del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 8455)

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 el 
futur de l’aeroport de Girona (tram. 302-00013/09).

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

Al punt 1.

«1.

a) Fer les gestions necessàries per evitar la reducció de 
vols operats per la companyia Ryanair des de l’aeroport 
de Girona

b) Garantir, mitjançant la negociació amb la companyia, 
el manteniment i el creixement de l’oferta actual de vols 
que opera Ryanair des de l’esmentat aeroport.

c) Establir i articular les mesures de suport econòmic i 
financer per tal que es pugui fer factible l’esmentada ne-
gociació, prenent com a base el contracte vigent i el pre-
acord establert entre el Govern i la companyia el passat 
mes de desembre del 2010.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8451)

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 
la política energètica (tram. 302-00014/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Del text de la moció

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

1. Complir els terminis d’execució de les línies de trans-
port i distribució previstes actualment a Catalunya per 
tal de garantir el subministrament elèctric, especialment 
a les zones amb situacions més vulnerables.

2. Donar compliment als objectius i fer complir a les em-
preses de transport i distribució energètica els plans d’in-
versió previstos a la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de 
garantia i qualitat del subministrament elèctric.

3. Impulsar des de l’ICAEN, com objectiu estratègic pri-
oritari immediat, el desenvolupament i implantació de 
plans d’estalvi i eficiència energètica per les administra-
cions, les empreses, les industries i els particulars, con-
tinguts en el Pla de l’Energia de Catalunya vigent.

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8452)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president 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 sobre 
política energètica (tram. 302-00014/09).

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

De supressió de tot el text i addició d’un nou text

El Parlament acorda la creació d’una comissió d’es-
tudi i anàlisi energètic, que permeti encarar els debats 
energètics en tot el seu abast, en l’ús de carburants, en el 
consum elèctric, així com en les estratègies d’estalvi i efi-

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica
Tram. 302-00014/09

Esmenes presentades
Reg. 8157, 8380, 8451, 8452, 8456 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 23.03.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 8157)

A la Mesa del Parlament

Antoni Strubell i Trueta, diputat del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la tram. 
302-00014/09.

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Esmena de modificació:

2) Tenir en compte la Declaració del Portús (2004), els 
posicionaments de 62 ajuntaments reunits a l’AMMAT, de 
la Plataforma No a la MAT i els acords de la Declaració 
d’Arhus a l’hora de posicionar-se sobre l’actual projecte 
de MAT, plantejant el soterrament de la línia –en tota la 
seva trajectòria restant– i la seva ratificació en consulta 
popular a les comarques gironines, com a prerequisits in-
dispensables per a la seva realització, donat el cas.

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 8380)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Carmen de Rivera i Pla, portavoz adjunto del Subgrupo 
Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente enmienda a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica 
(tram. 302-00014/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP Ciutadans

Se añade la expresión señalada en cursiva.

«2. Acelerar la construcción de la línea de muy alta ten-
sión subterránea Bescanó-Francia»

Palau del Parlament, 22 de marzo de 2011

Carmen de Rivera i Pla
Portavoz adjunto Subgrupo C’s
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Convergència i Unió

Modificació del punt 1

1. Presentar abans de finalitzar l’any 2011, el nou Pla de 
l’Energia de Catalunya 2012-2020.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Convergència i Unió

D’addició de l’apartat b del punt 1

1) b. Planificant un mix energètic que compti amb totes 
les fonts de generació disponibles, que garanteixi la se-
guretat del subministrament en les condicions optimes 
de viabilitat, sostenibilitat econòmica i mediambiental, 
seguretat de les persones, i que contribueixi a la competi-
tivitat de les empreses.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Convergència i Unió

Modificació del punt 2

2. Instar el Govern Central a accelerar la construcció de 
la línia de molt alta tensió Bescanó-França.

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial
Tram. 302-00015/09

Esmenes presentades
Reg. 8351, 8454, 8457 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8351)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada 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, pre-
senten les esmenes següents a la moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 
302-00015/09).

ciència, gestió de la demanda i estratègies de producció 
i distribució.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
en el primer semestre de 2011 l’actualització del Pla de 
l’Energia de Catalunya:

Amb especial incidència en les estratègies d’estalvi i efici-
ència i en la reducció del consum dels carburants.

Ampliant els objectius en la gestió de la demanda, ac-
celerant, si calgués, la implementació de comptadors 
intel·ligents, amb l’objectiu de dotar-nos d’una gestió de 
la demanda que adeqüin els consums a un escenari d’in-
crement del preu dels carburants i de l’electricitat.

Garantint una generació més distribuïda i en xarxa, amb 
l’objectiu que es garanteixi la seguretat de subministra-
ment, en les condicions de sostenibilitat ambiental i eco-
nòmica, incorporant costos ambientals i econòmics en un 
escenari de pujada del preu dels carburants.

Reconeixent que el principal problema per la garantia 
del subministrament a Catalunya es troba en les línies de 
distribució de mitja i baixa tensió sent aquesta la priori-
tat en aquest nou escenari.

Promovent les reformes necessàries perquè les Empreses 
de Serveis energètics puguin implementar sistemes d’es-
talvi i eficiència en els edificis, tant públics com privats, 
amb acords contractuals amb les administracions, les 
empreses i les comunitats de propietaris i els habitat-
ges unifamiliars, de forma que les inversions es puguin 
realitzar amb els estalvis produïts per les reduccions de 
consum.

Establint un programa que permeti l’apagada de les cen-
trals en un horitzó, garantint que els recursos dels dar-
rers anys de vida de funcionament de les centrals un cop 
estan amortitzades, es destinin a una triple orientació; 
noves estratègies d’estalvi i eficiència; noves estratègies 
d’impuls d’energies renovables i alternatives econòmi-
ques i industrials pels entorns on s’ubiquen les plantes 
nuclears catalanes.

En el terreny de l’ús de carburants, l’actualització del 
pla, es realitzarà d’acord amb els criteris de l’Agència 
Internacional de l’Energia, en especial l’informe «Saving 
oil in a hurry», es reprogramarà el Pla Nacional d’Infra-
estructures prioritzant la inversió en transport públic, i 
s’establiran aquelles mesures que puguin reduir la factu-
ra de petroli de l’economia catalana.

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 8456)

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 la 
política energètica (tram. 302-00014/09).
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 1 ter

«1ter. Tenir present i fer tenir present que l’ús de motoci-
cletes i ciclomotors poden constituir un factor positiu per 
facilitar la mobilitat i la qualitat del medi ambient a les 
gran ciutats».

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

D’un nou punt 3 bis

«3bis. Presentar a la Comissió d’Empresa i Ocupació del 
Parlament de Catalunya en el termini màxim de dos me-
sos totes aquelles mesures adoptades i previstes en rela-
ció al suport al sector de la motocicleta».

Palau del Parlament, 23 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Santiago Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 8457)

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 la 
política industrial (tram. 302-00015/09).

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

Esmena de modificació al punt 3

3. Convocar el Consell de Política industrial, el més aviat 
possible, per tal de presentar-hi les línies de treball en 
política industrial de la legislatura

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

Esmena de modificació al punt 4

4. Fer de la política industrial un dels eixos estratègics 
de la Cimera Anticrisi d’aquest 25 de març que inclogui, 
entre d’altres, mesures per aconseguir:

a) Enfortir la solidesa de la base industrial del nostre 
país, manteniment i reforçant si escau les mesures que 
afavoreixen la seva competitivitat

b) Desplegar polítiques industrials específiques tant per 
als sectors madurs com pels sectors emergents així com 
polítiques de clústers

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

D’un nou apartat d) al punt núm. 1

«d) En el cas de les grans empreses multinacionals a Ca-
talunya, amb beneficis i en perill de deslocalització com 
són d’entre altres Derbi i Yamaha, intervenir davant de 
les matrius de les empreses, amb l’objectiu de defensar 
i consolidar indústries competitives i un sector especia-
litzat».

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

D’un nou incís a l’apartat b) del punt núm. 4

b) «[...] sectors madurs com pels sectors emergents i per 
la indústria i serveis lligats a les polítiques de sostenibili-
tat, així com polítiques de clústers»

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

Al final de l’apartat d) del punt núm. 4

d) «[...] que vagin acompanyats de plans socials reser-
vant un percentatge per les PIMES»

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu Diputada
del GP d’ICV-EUiA del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8454)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santiago Rodrí-
guez Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, 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 Go-
vern sobre la política industrial (tram. 302-00015/09).

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

D’un nou punt 1 bis

«1bis. Tenir present i fer tenir present l’impacte que les 
diferents normes reguladores i fiscals tant de la Genera-
litat de Catalunya com de l’Estat tenen sobre el sector de 
la motocicleta».
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De modificació al punt 1

1. Mantenir i garantir en els pressupostos recursos eco-
nòmics que garanteixen l’ assistència i la qualitat assis-
tencial en el sistema sanitari.

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desplegament de l’article 122 
de l’Estatut
Tram. 302-00017/09

Esmenes presentades
Reg. 8273, 8459 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8273)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu i Jaume Bosch Mestres, 
diputat 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, pre-
senta l’esmena següent a la Moció 302-00017/09.

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

D’un incís del punt 1.

El Parlament de Catalunya:

«Insta el Govern de la Generalitat a mantenir una actitud 
activa en defensa del dret del poble de Catalunya a l’au-
todeterminació, es a dir, a decidir lliurament el seu futur, 
dret que la cambra ha considerat reiteradament [...]»

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

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

c) Consensuar programes de reindustrialització de les 
comarques més afectades per la reducció de l’activitat 
productiva, a partir de plans específics

d) Reforçar financerament els plans de viabilitat empre-
sarials que vagin acompanyats de plans socials.

Palau del Parlament, 22 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 mesures previstes pel Depar-
tament de Salut per a adaptar-se al Pla de 
reequilibri econòmic i financer de la Genera-
litat per al 2011
Tram. 302-00016/09

Esmenes presentades
Reg. 8158, 8458 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.03.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari De So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 8158)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la tram. 
302-00016/09.

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt número 1 substituir «Mantenir» per «Augmen-
tar».

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 8458)

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 mesures previstes pel Departament de Salut per a 
adaptar-se al Pla de reequilibri econòmic i financer de la 
Generalitat per al 2011 (tram. 302-00016/09).
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures previstes en els àm-
bits de la mobilitat i l’estalvi energètic da-
vant l’increment dels preus del carburant
Tram. 302-00018/09

Esmenes presentades
Reg. 8180, 8450, 8463 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 23.03.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari De So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 8180)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la tram. 
302-00018/09.

1 Esmena núm. 1
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Esmena de supressió

Suprimir des de «El Parlament de Catalunya insta el 
Govern [...]» fins a [...] «Comissió sobre estalvi i energia 
creada al Parlament.», és a dir, fins el final de la Moció.

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 8450)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, 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 sobre 
les mesures previstes en els àmbits de la mobilitat i l’es-
talvi energètic davant l’increment dels preus del carbu-
rant (tram. 302-00018/09).

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

Del punt 1

1. «Complir el pla de l’Energia [...] del consum dels car-
burants. L’esmentada actualització haurà de tenir en 
compte la fluctuació del preu del carburant i dels altres 
tipus d’energia per tal que les conclusions que s’extreguin 
de la revisió siguin realistes i efectives

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 8459)

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 
el desplegament de l’article 122 de l’Estatut (tram. 302-
00017/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Convergència i Unió

Del punt 2.

«2. Manifesta el seu rebuig a la decisió del Govern de 
l’Estat de presentar recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei 4/2010, de consultes populars per via de referèn-
dum de Catalunya, i dóna suport al Govern de la Gene-
ralitat a continuar mantenint una actitud de fermesa en 
defensa d’aquest text normatiu i a defensar-la davant el 
Tribunal Constitucional amb els instruments que la le-
gislació posa al seu abast.»

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

Del punt 3.

3. Insta el govern de la Generalitat a continuar desenvo-
lupant l’article 122 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, i a presentar davant el Parlament, en el termini més 
breu possible, un projecte de llei que reguli els instru-
ments de consulta popular de caràcter no referendari.

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

Del punt 4.

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

Del punt 5.

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Del primer paràgraf de la moció.

«El Parlament acorda establir una Comissió Parlamentà-
ria de caràcter legislatiu, destinada a tractar les qüesti-
ons relacionades amb l’àmbit de l’energia.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Dels punts 1, 2 i 3 de la moció.

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

«1. Complir amb els objectius i les mesures previstes a la 
revisió de 2009 del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-
2015, en els termes vigents i elaborar i aprovar, durant 
el primer semestre de l’any 2011, en el marc del Pla de 
l’Energia, un Pla d’estalvi i eficiència energètica a curt i 
llarg termini que, seguint les recomanacions de la Unió 
Europea, redueixi i faci més eficient a Catalunya el con-
sum energètic públic, privat, domèstic i industrial.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Del punt 4 de la moció.

«4. Prioritzar les inversions previstes en el Pacte Nacio-
nal d’Infraestructures per tal de prioritzar, entre d’al-
tres: [...]»

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

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

Del punt 3

3. «Formular un pla a curt, mig i llarg termini, i seguir 
reforçant aquelles mesures ja posades en marxa, per a la 
reducció [...] de la UE i de l’OCDE»

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

Del punt 6

6. «Negociar amb Exigir al Govern de l’Estat [...] reduc-
ció en el conjunt del país»

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

Del punt 11

11. «Promoure les reformes necessàries Dur a terme 
aquelles accions d’impuls necessàries (campanyes in-
formatives, sessions específiques per a les administra-
cions locals, etc...) perquè les Empreses de Serveis [...] 
per les reduccions del consum»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

13. «El Ple del Parlament es compromet a celebrar un 
Ple monogràfic sobre sostenibilitat energètica, per tal 
d’avaluar i concretar a mitjà termini les estratègies que 
s’ha de dur a terme com a país per tal assolir un sistema 
de proveïment energètic suficient, de qualitat, provinent 
de fonts renovables i amb un baix impacte ambiental»

Palau del Parlament, 23 de març de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8463)

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 
les mesures previstes en els àmbits de la mobilitat i l’es-
talvi energètic davant l’increment dels preus del carbu-
rant (tram. 302-00018/09).
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Declaració del Parlament de Catalunya de 
solidaritat amb el Japó amb motiu de la ca-
tàstrofe que l’ha assolat recentment
Tram. 401-00006/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 8, 24.03.2011, DSPC-P 11

Declaració del Parlament de Catalunya  
de solidaritat amb el Japó amb motiu de  
la catàstrofe que l’ha assolat recentment

Davant la catàstrofe que ha assolat recentment el Japó, 
com a conseqüència del terratrèmol i del posterior tsuna-
mi que van tenir lloc a la regió de Tohoku i a la costa del 
Pacífic, i també del greu accident a la central nuclear de 
Fukushima, el Parlament de Catalunya, per unanimitat, 
declara públicament i solemnement la seva solidaritat 
amb el poble del Japó.

El Parlament de Catalunya fa aquesta declaració ins-
titucional perquè, malgrat la llunyania geogràfica, en 
aquests moments de dol el poble català se sent molt pro-
per al Japó, país amb el qual Catalunya manté uns lli-
gams ben forts i fecunds en àmbits tan diversos com el 
cultural o el socioeconòmic.

A més, el Parlament de Catalunya palesa la seva admi-
ració pel comportament que el poble japonès ha tingut 
davant una emergència tan greu com la que malaurada-
ment ha patit. El poble japonès ha tornat a exhibir unes 
bones dosis de coratge, de responsabilitat i de civisme 
davant una tragèdia col·lectiva, la qual cosa no solament 
ha permès rebaixar la gravetat dels estralls, sinó que, tal 
com esperem i desitgem, facilitarà també una ràpida su-
peració de la situació crítica actual.

Finalment, el Parlament de Catalunya s’adhereix a la de-
claració del dia de Sant Jordi d’enguany com a Dia de la 
Solidaritat amb el Japó, acordada pel Govern, i convida 
i encoratja la societat civil catalana perquè també s’hi 
adhereixi, en senyal de suport i d’afecte fraterns envers 
el poble del Japó.

Palau del Parlament, 24 de març de 2011

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia,  
Finances i Pressupost
Tram. 410-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 7942 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

Alta: Lluís Guinó i Subirós

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució de delegació de signatura en la 
secretària general

Resolució

Presidència del Parlament

Atès el que estableix l’article 201 del Reglament del Par-
lament de Catalunya.

Atès el que estableix l’article 8 de la Llei 26/2010, del  
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya.

En ús de les competències que em són conferides,

He resolt:

1. Delegar a favor de la secretària general d’aquest Par-
lament la signatura dels actes administratius següents:

1.1. La signatura dels expedients de proposta de despesa 
superiors a 18.000 euros i que no excedeixin els 60.000 
euros, d’acord amb el que disposen els articles 138.8 i 
140.1.d dels ERGI (modificació dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del 22 d’abril de 2009).

1.2. La signatura de contractes fins a un import 
d’1.000.000 d’euros.

1.3. La signatura de les sol·licituds i els documents dels 
expedients administratius que calgui presentar a altres 
administracions públiques.

1.4. La signatura de protocols generals i de convenis de 
col·laboració amb un finançament de fins a 200.000 eu-
ros.

2. En els actes que la secretària general signi en virtut 
d’aquesta resolució s’ha de fer constar que ho són per 
delegació d’aquesta Presidència.

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les causes del nomenament frustrat 
de Xavier Crespo com a secretari de Segu-
retat
Tram. 354-00018/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el dia 17.03.2011 (DSPC-C 42).

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió corresponent amb el conseller d’Econo-
mia i Coneixement sobre el cas GISA
Tram. 354-00023/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciuta dans (reg. 7172).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 23.03.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió corresponent amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre les mesures adoptades 
arran del tancament de plantes del sector 
de l’automoció
Tram. 354-00024/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciuta dans (reg. 7305).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 24.03.2011.

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 7462 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

Baixa: Josep Rull i Andreu

Alta: Joan Güell i Serra

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 7462 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

Baixa: Santi Vila i Vicente

Alta: Joan Güell i Serra

Composició de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat
Tram. 411-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 7941 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

Baixa: Lluís Guinó i Subirós

Alta: Joan Güell i Serra
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les mesures 
relatives a la velocitat variable als accessos 
a Barcelona
Tram. 356-00007/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
17.03.2011 (DSPC-C 42).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Juristes 
en Defensa de la Llengua Pròpia davant la 
Comissió de Justícia perquè informin sobre 
les activitats de l’Associació i sobre la cam-
panya de foment de l’ús del català a l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 356-00013/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7143).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de Iagó de Ba-
lanzó i Solà, president de l’Associació Inter-
nacional per a la Gestió de Conflictes, da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la justícia de proximitat com a mitjà 
de resolució de conflictes
Tram. 356-00016/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7149).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre la política 
energètica
Tram. 354-00025/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 7501).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 24.03.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre la política 
energètica i sobre el debat nuclear mundial 
arran de la greu situació del Japó
Tram. 354-00027/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Herrera Torres, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7594).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 24.03.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb el conseller de Benestar Social i Famí-
lia sobre les polítiques de cohesió social i de 
lluita contra la pobresa
Tram. 354-00029/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 8342).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 23.03.2011.
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Sol·licitud de compareixença d’Anna Vall 
Rius, experta en mediació, davant la Comis-
sió de Justícia perquè informi sobre la me-
diació com a mitjà de resolució de conflictes
Tram. 356-00020/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de Rafael Lli-
nàs Salmerón, professor de mediació comu-
nitària, davant la Comissió de Justícia per-
què informi sobre la mediació com a mitjà 
de resolució de conflictes
Tram. 356-00021/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de Matilde 
Aragó i Gassiot, presidenta de l’Associació 
de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, 
davant la Comissió de Justícia perquè infor-
mi sobre la promoció de l’ús del català en 
l’Administració de justícia
Tram. 356-00022/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7151).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Vidal i 
Teixidor, advocat, davant la Comissió de Jus-
tícia perquè informi sobre la justícia de proxi-
mitat com a mitjà de resolució de conflictes
Tram. 356-00017/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7149).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de Carlos Villa-
grasa Alcaide, professor de dret civil de la 
Universitat de Barcelona, perquè informi so-
bre la justícia de proximitat com a mitjà de 
resolució de conflictes
Tram. 356-00018/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7149).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de Núria Villa-
nueva Rey, presidenta de l’Associació Cata-
lana pel Desenvolupament de la Mediació i 
l’Arbitratge, davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la mediació com a mit-
jà de resolució de conflictes
Tram. 356-00019/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7150).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.
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Sol·licitud de compareixença d’un alt repre-
sentant o una alta representant d’Unnim 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la situació 
de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00026/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, Pedro Chu-
millas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Joan Herrera Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
7278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 17.03.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).

Sol·licitud de compareixença d’un alt repre-
sentant o una alta representant de la Cai-
xa d’Estalvis Laietana davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la situació de les caixes d’es-
talvis
Tram. 356-00027/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, Pedro Chu-
millas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Joan Herrera Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
7278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 17.03.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).

Sol·licitud de compareixença d’un alt repre-
sentant o una alta representant de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la situació de les 
caixes d’estalvis
Tram. 356-00024/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, Pedro Chu-
millas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Joan Herrera Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
7278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 17.03.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).

Sol·licitud de compareixença d’un alt repre-
sentant o una alta representant de Catalu-
nyaCaixa davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00025/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, Pedro Chu-
millas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Joan Herrera Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
7278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 17.03.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
del Govern davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre el canvi de criteri del 
Gabinet Jurídic de la Generalitat amb rela-
ció al cas Palau
Tram. 356-00030/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7636).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
del Govern davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre l’actuació del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat com a representant 
del Consorci del Palau de la Música amb re-
lació al cas Palau
Tram. 356-00031/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7716).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informin sobre els projectes i les líni-
es d’actuació d’aquesta associació
Tram. 356-00032/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 7943).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença d’un alt repre-
sentant o una alta representant de la Caixa 
d’Estalvis del Penedès davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la situació de les caixes d’es-
talvis
Tram. 356-00028/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, Pedro Chu-
millas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Joan Herrera Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
7278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 17.03.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral per a la Immigració davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre la política d’immigració
Tram. 356-00029/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 7595).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 23.03.2011.
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Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè informi 
sobre la incidència de la Instrucció 1/2011, 
relativa a l’aplicació de les mesures especí-
fiques en matèria de personal que estableix 
el Decret 109/2011
Tram. 356-00038/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 8343).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Família davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informi sobre el 
desplegament de la Llei 14/2010, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adoles-
cència
Tram. 356-00039/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 8344).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 23.03.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre les polítiques de seguretat 
nuclear
Tram. 355-00020/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Empresa i 
Ocupació (reg. 7666).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 17.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Juristes en Defen-
sa de la Llengua Pròpia davant la Comissió 
de Justícia perquè informin sobre el compli-
ment de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries en l’àmbit de l’Es-
tat espanyol
Tram. 356-00035/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 8095).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana per a la De-
fensa dels Drets Humans davant la Comis-
sió de Justícia perquè informin sobre el 
compliment de la Carta Europea de les Llen-
gües Regionals o Minoritàries en l’àmbit de 
l’Estat espanyol
Tram. 356-00036/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 8095).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 23.03.2011.

Sol·licitud de compareixença del director 
general per a la Immigració davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre el desplegament de la 
Llei 10/2010, el compliment del Pacte naci-
onal per a la Immigració i les accions amb 
relació al Reglament de la Llei d’estrangeria
Tram. 356-00037/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 8341).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 23.03.2011.



28 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

4.53.15. INFORMACIó 76

Compareixença d’un alt representant o una 
alta representant d’Unnim davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost per a 
informar sobre la situació de les caixes d’es-
talvis
Tram. 357-00007/09

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. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).

Compareixença d’un alt representant o una 
alta representant de la Caixa d’Estalvis La-
ietana davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost per a informar sobre la 
situació de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00008/09

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. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).

Compareixença d’un alt representant o una 
alta representant de la Caixa d’Estalvis del 
Penedès davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost per a informar sobre 
la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00009/09

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. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).

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

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre les mesures relatives a 
la velocitat variable als accessos a Barce-
lona
Tram. 357-00004/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
17.03.2011 (DSPC-C 42).

Compareixença d’un alt representant o una 
alta representant de la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a in-
formar sobre la situació de les caixes d’es-
talvis
Tram. 357-00005/09

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. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).

Compareixença d’un alt representant o una 
alta representant de CatalunyaCaixa davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a informar sobre la situació de les 
caixes d’estalvis
Tram. 357-00006/09

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. 3, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-C 44).
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llocs de treball de xofer del Parlament, i elevar-la a la 
propera Mesa Ampliada.

De conformitat amb l’anterior, el cap de l’Àrea de Ser-
veis Generals del Departament de Recursos Humans ha 
emès un informe en què consta que Alfred Puig i Barrau 
pot assumir les eventualitats que es produeixen a la dita 
àrea com a conseqüència de la combinació de diversos 
permisos per paternitat i reduccions de jornada emparats 
en la Llei 8/2006, del 5 de juliol, de mesures de concilia-
ció de la vida personal, familiar i laboral del personal al 
servei de les administracions públiques de Catalunya, i 
de la previsió d’una propera baixa laboral per maternitat.

De conformitat amb el que disposa l’article 36.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, 
es pot nomenar personal funcionari interí perquè ocupi 
llocs de treball en substitució de funcionaris de carrera 
que gaudeixen de dret a reserva de llur lloc de treball.

Atès que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del per-
sonal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Fer cessar Alfred Puig i Barrau com a funcionari in-
terí xofer del Parlament, amb efectes del dia 1 d’abril 
de 2011.

Nomenar Alfred Puig i Barrau funcionari interí uixer 
del Parlament, a partir de l’1 d’abril de 2011, per tal de 
cobrir les eventuals vacants que es produeixen al col-
lectiu d’uixers de Serveis Generals i fins que no es co-
breixin amb les persones titulars amb dret a reserva de 
les places.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

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

Informe sobre la situació en data del 31 de 
desembre de 2010 dels avals d’operacions 
amb venciment posterior a l’1 de gener de 
2010
Tram. 334-00009/09

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement
Reg. 7630 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 22.03.2011

Al President de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto ad-
junta, la informació a 31 de desembre de 2010, a la qual 
es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Andreu Mas-Colell

Barcelona, 15 de març de 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Cessament i nou nomenament d’un funcio-
nari interí

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 22.04.2011

Secretaria General

Alfred Puig i Barrau va ésser nomenat funcionari interí 
xofer del Parlament per acord de la Mesa del dia 17 de 
febrer de 2009.

La Mesa del Parlament del 8 de febrer de 2011 va acordar 
donar el vistiplau a una modificació de la relació de llocs 
de treball del Parlament, que inclou la supressió de dos 
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	Esmenes presentades


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


	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
	Esmenes presentades


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


	Proposta de resolució sobre la idoneïtat de l’emplaçament proposat per a la construcció d’un aeroport corporatiu i empresarial a Igualada i Òdena (Anoia) i sobre la concreció dels terminis d’execució
	Tram. 250-00032/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


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


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


	Proposta de resolució sobre l’ampliació dels serveis 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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el restabliment de les línies de subvenció per a famílies i ajuntaments per a les activitats de la setmana de vacances dels mesos de febrer i març
	Tram. 250-00051/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la participació dels trabucaires en esdeveniments populars i sobre la negociació del contingut del projecte de reial decret del reglament d’armes
	Tram. 250-00052/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per a regular les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
	Tram. 250-00053/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la implantació del servei d’atenció i assistència a viatgers amb mobilitat reduïda Atendo a les estacions de rodalia de Barcelona
	Tram. 250-00054/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la instal·lació d’oficines mòbils del Cos de Mossos d’Esquadra i la vigilància dels mitjans públics de transport a les zones de gran afluènc
	Tram. 250-00055/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’ajornament del projecte del nou Hospital Josep Trueta, de Girona, fins al 2013
	Tram. 250-00056/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de construcció de la nova carretera N-141 de Salt a Anglès
	Tram. 250-00057/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte de l’Institut Escola de Navàs (Bages) per al curs 2011-2012
	Tram. 250-00058/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte de l’Institut Escola de Manlleu (Osona) per al curs 2011-2012
	Tram. 250-00059/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per al 2011
	Tram. 250-00060/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les inversions per a la renovació de l’equipament de Comforsa
	Tram. 250-00061/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat al Maresme
	Tram. 250-00063/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb baixa emissió de diòxid de carboni
	Tram. 250-00064/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb alta ocupació
	Tram. 250-00065/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la no-supressió del límit de velocitat de 80 km/h a l’autopista AP-2 al pas per Molins de Rei
	Tram. 250-00066/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’avantprojecte per a la construcció de la nova línia de molt alta tensió entre Penyalba i Isona
	Tram. 250-00067/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la revocació de l’acord d’iniciar el primer curs d’ESO en un institut escola de Riells i Viabrea (Selva)
	Tram. 250-00068/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de nova escola d’Ordal, a Subirats (Alt Penedès)
	Tram. 250-00069/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el nomenament immediat d’un secretari o secretària de Seguretat
	Tram. 250-00070/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
	Tram. 250-00071/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la licitació i el finançament de les obres de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00072/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de construcció d’un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 250-00073/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la vinculació de l’institut escola del districte de Sant Martí de Barcelona a l’Escola Pere IV
	Tram. 250-00074/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la promoció de l’ocupació dels autònoms
	Tram. 250-00075/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 250-00076/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la no-implantació de la tercera línia de P3 a l’Escola La Sèquia, de Manresa (Bages), i sobre l’acceleració de la construcció dels centres educatius pressupostats
	Tram. 250-00077/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
	Tram. 250-00078/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès
	Tram. 250-00079/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar el problemes entre els veïns del barri de l’Havana i els residents del centre de menors La Ribera, de Mataró (Maresme)
	Tram. 250-00080/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la revisió de la delimitació de les zones de protecció especial per als ocells que afecten els regadius del canal Segarra-Garrigues
	Tram. 250-00081/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) amb l’increment del nombre de trens de la línia 4 de rodalia
	Tram. 250-00082/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la supressió del criteri de tenir familiars exalumnes del centre per a resoldre situacions d’empat en el procés de matriculació per al curs 2011-2012
	Tram. 250-00083/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació de les lleis estatals i l’impuls dels canvis legals necessaris per a la creació de les vegueries
	Tram. 250-00084/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació de les normes estatals necessàries per a fer efectives les disposicions de l’Estatut en matèria de justícia
	Tram. 250-00085/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de suport a l’inici d’un procés democràtic a la República de Guinea Equatorial
	Tram. 250-00086/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la tasca de l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
	Tram. 250-00087/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un acord sobre el tractament responsable de la immigració per part dels partits polítics amb representació parlamentària
	Tram. 250-00088/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la nova seu regional i de la comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 250-00089/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les caixes d’estalvi
	Tram. 250-00090/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00091/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de les línies ferroviàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-00092/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el no-tancament de l’Escola Joan Salamero, de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00093/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00094/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
	Tram. 250-00095/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aplicació del sistema català d’atenció a la dependència
	Tram. 250-00096/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aprovisionament de places d’infermeria a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 250-00097/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la negociació de l’oferta de vols de Ryanair a l’aeroport de Girona
	Tram. 250-00098/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les obres d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
	Tram. 250-00099/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment la construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00100/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 250-00101/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera (Alt Empordà) amb un sector de trànsit
	Tram. 250-00102/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Trueta, de Girona
	Tram. 250-00103/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic del cooperativisme
	Tram. 250-00104/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la Ciutat Judicial de Tarragona
	Tram. 250-00170/09
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 40)


	Proposta de resolució sobre el compliment de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escorxadors
	Tram. 250-00218/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern italià d’una disculpa al poble de Catalunya pels bombardeigs sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola
	Tram. 250-00219/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la publicació en el DOGC de la refosa de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 250-00220/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les inversions del Pacte de salut de Tarragona i sobre l’activació del Govern Territorial de Salut i la comissió mixta de seguiment dels projectes conjunts a Tarragona
	Tram. 250-00221/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els equipaments i l’atenció sanitària al Garraf
	Tram. 250-00222/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el projecte 
de construcció de l’Hospital Vicenç Ferrer, de 
Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00223/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Vallès Occidental), i sobre les derivacions per a descongestionar l’Hospital de Sabadell
	Tram. 250-00224/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del nous hospital públic de les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-00225/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un Centre d’atenció primària a Sant Pere de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millorament del CAP Roquetes
	Tram. 250-00226/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 250-00227/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció dels senyals de trànsit indicatius dels trams de concentració d’accidents i sobre la senyalització d’aquests trams a la xarxa viària
	Tram. 250-00228/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per a reduir la sinistralitat viària en els punts de màxima concentració d’accidents
	Tram. 250-00229/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la cobertura del canal Esport3
	Tram. 250-00230/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les activitats commemoratives de la proclamació de la República previstes per al 2011
	Tram. 250-00231/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00232/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la pesca al golf de Sant Jordi de barques d’encerclament provinents d’altres zones i sobre les inspeccions de captures il·legals
	Tram. 250-00233/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de les intervencions quirúrgiques a la tarda
	Tram. 250-00234/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de justícia
	Tram. 250-00235/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre de salut a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
	Tram. 250-00236/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el Programa d’aplicació de l’occità a Catalunya
	Tram. 250-00237/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la promoció de l’ús del transport ferroviari al Montsià i sobre l’increment de serveis ferroviaris a l’estació d’Ulldecona
	Tram. 250-00238/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de la línia orbital ferroviària
	Tram. 250-00239/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport a la campanya de comunicació sobre la valorització del suro
	Tram. 250-00240/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la promoció de l’artesania del suro
	Tram. 250-00241/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la certificació forestal de les suredes i sobre els ajuts a l’activitat surera
	Tram. 250-00242/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment de l’ús de taps de suro en el vi ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica
	Tram. 250-00243/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’escola Els Pins de Moja, a Olèrdola (Alt Penedès)
	Tram. 250-00244/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la garantia de l’emissió de Televisió de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
	Tram. 250-00245/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transferència de la competència sobre la regulació de l’accés a la universitat
	Tram. 250-00246/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la cobertura de places vacants del personal de l’Administració de Justícia
	Tram. 250-00247/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les execucions hipotecàries i llurs conseqüències
	Tram. 250-00248/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport a les famílies que no poden afrontar les càrregues hipotecàries
	Tram. 250-00249/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital - Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de referència
	Tram. 250-00250/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya institucional per a la moderació de la velocitat i la conducció responsable
	Tram. 250-00251/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola del Bruc (Anoia)
	Tram. 250-00252/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el proveïment de les places de funcionaris de presons i el manteniment dels interins
	Tram. 250-00253/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el nomenament d’un delegat o delegada del Govern per a l’àrea territorial delimitada per l’àmbit funcional de planificació territorial del Penedès
	Tram. 250-00254/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el nomenament dels serveis i els coordinadors territorials
	Tram. 250-00255/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la informació i els recursos amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials
	Tram. 250-00256/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de les actuacions de cooperació al desenvolupament i la construcció de la pau amb la societat civil i les institucions de govern de Palestina
	Tram. 250-00257/09
	Presentació



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 270-00001/09
	Retirada de l’esmena a la totalitat
	Debat de totalitat
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
	Tram. 270-00002/09
	Retirada de l’esmena a la totalitat
	Debat de totalitat
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apartats u i dos de l’article 91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 270-00003/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
	Tram. 270-00004/09
	Retirada de l’esmena a la totalitat
	Debat de totalitat
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport de Girona
	Tram. 302-00013/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica
	Tram. 302-00014/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial
	Tram. 302-00015/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la 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. 302-00016/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’article 122 de l’Estatut
	Tram. 302-00017/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes en els àmbits de la mobilitat i l’estalvi energètic davant l’increment dels preus del carburant
	Tram. 302-00018/09
	Esmenes presentades
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