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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’anul·lació de la subvenció a En-
desa atorgada pel Govern en funcions de la Generalitat de 
Catalunya en Acord de Govern del 30 de novembre de 2010
Tram. 202-00024/09
Decaïment p. 9

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una 
moratòria en l’obertura de dos nous pous a la plataforma pe-
troliera Casablanca de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09
Rebuig p. 9

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

Proposta de resolució sobre el foment de l’ús de les 
energies renovables
Tram. 250-00035/09
Rebuig p. 9

Proposta de resolució sobre la inclusió del delta 
del Llobregat a la llista de zones humides de la Convenció 
de Ramsar
Tram. 250-00037/09
Rebuig p. 10

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
Rebuig p. 10

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
Rebuig p. 10

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
Rebuig p. 10

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
Rebuig p. 10

Proposta de resolució sobre el traspàs dels acolli-
ments familiars a la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
Tram. 250-00138/09
Rebuig p. 10

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 200-00003/09
Text presentat p. 11
Sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple p. 12

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 202-00025/09
Esmenes a la totalitat p. 12

Proposició de llei de dació en pagament de l’ha-
bitatge personal o familiar hipotecat amb alliberament del 
deute pendent garantit amb hipoteca
Tram. 202-00026/09
Esmenes a la totalitat p. 13

Proposició de llei del contracte d’integració de les 
persones nouvingudes a Catalunya
Tram. 202-00027/09
Esmenes a la totalitat p. 13

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00028/09
Esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural
Tram. 202-00039/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de modificació dels articles 20, 
21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya
Tram. 202-00040/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de l lei de modif icació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, sobre el sistema 
d’elecció dels consells de vegueria
Tram. 202-00041/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14
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Proposició de llei de protecció civil de Catalunya
Tram. 202-00042/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei dels serveis de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments de la Generalitat
Tram. 202-00043/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00045/09
Presentació p. 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reinici del procés 
d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residèn-
cia i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00140/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la no-aplicació de la 
reducció de personal a la residència La Mercè, de Tarra-
gona
Tram. 250-00148/09
Esmenes presentades p. 18

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre els ajuts als emprene-
dors menors de vint-i-nou anys que creïn una empresa
Tram. 250-00276/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la Inter-
venció General de la Generalitat de revisar els expedients 
dels ajuts atorgats a diverses entitats del País Valencià
Tram. 250-00277/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 250-00302/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de pediatria als centres d’assistència primària de 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00303/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la transformació en 
institut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00304/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre l’estat de la platja de 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00305/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pan-
talles acústiques a la carretera C-31 al pas per Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00306/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles (Vallès Oriental)
Tram. 250-00307/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre les obres de mante-
niment i d’ampliació a l’Escola Lola Anglada, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 250-00308/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 45/VIII, sobre l’aplicació de la legislació en matèria de 
persones en situació de dependència
Tram. 250-00309/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el foment de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00310/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la reactivació de les 
línies de foment i assistència tècnica als emprenedors per 
mitjà de la xarxa de creació d’empreses
Tram. 250-00311/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la reactivació de les 
línies de foment i assistència tècnica a les cooperatives i al 
tercer sector social
Tram. 250-00312/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
dels ajuts directes a l’inici de l’activitat provinent del Fons 
social europeu
Tram. 250-00313/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la creació del Consell 
Català del Treball Autònom
Tram. 250-00314/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat de l’empresa Cacaolat-Letona
Tram. 250-00315/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la continuïtat i l’esta-
bilitat de les operacions comercials a l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 250-00316/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la prolongació del des-
doblament de la carretera N-340 entre Tarragona i Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-00317/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
de seguretat al pas a nivell de l’estació de Cambrils (Baix 
Camp)
Tram. 250-00318/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres previstes als equipaments cívics de la xarxa de la Ge-
neralitat
Tram. 250-00319/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre les activitats de natu-
ralesa política als casals de la gent gran
Tram. 250-00320/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa de 
l’oferta formativa del centre educatiu de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i 
Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013
Tram. 250-00321/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la dotació i el funcio-
nament del servei de pediatria de l’ABS Mataró 6
Tram. 250-00322/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos i els serveis de l’Hospital de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00323/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la dotació del servei 
de pediatria i de ginecologia als centres d’atenció primària 
Les Indianes i Centre, de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00324/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció del cen-
tre d’urgències d’atenció primària de Pineda de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-00325/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00326/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
legislació farmacèutica per a prioritzar la prescripció de me-
dicaments genèrics
Tram. 250-00327/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la pro-
tecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la 
Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental
Tram. 250-00328/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’estudi informatiu i de 
viabilitat del projecte de tramvia de Girona a Olot
Tram. 250-00329/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de construcció de la variant d’Olot entre la carretera C-152 
i la N-260
Tram. 250-00330/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la generalització del 
sistema de finançament de la prestació dels serveis sanitaris 
amb base territorial i capitativa
Tram. 250-00331/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el garantiment del ca-
lendari d’inversions en l’àmbit de la salut d’acord amb el Pla 
d’estructures i inversions 2004-2012
Tram. 250-00332/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la consensuació amb 
els agents socials de l’àmbit de la salut dels escenaris eco-
nòmics i pressupostaris fins al 2014 en l’elaboració dels 
pressupostos del 2011
Tram. 250-00333/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la modificació dels es-
tatuts de l’ens d’abastament d’aigua Aigües Ter Llobregat 
per a la inclusió en el Consell d’Administració de represen-
tants de la conca del Ter
Tram. 250-00334/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el retorn progressiu 
del cabal d’aigua del Ter a les comarques gironines
Tram. 250-00335/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i el millorament de les retribucions dels lletrats del 
torn d’ofici
Tram. 250-00336/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la inclusió de la pre-
servació dels corredors ecològics i biològics de Tarragona 
en l’informe definitiu del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal
Tram. 250-00337/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre la convocatòria 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral amb 
relació als projectes en aquest territori
Tram. 250-00338/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell 
de Seguretat Nuclear de les condi cions de l’autorització 
d’explotació de la central nuclear de Vandellòs II
Tram. 250-00339/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell 
de Seguretat Nuclear de les condi cions de l’autorització 
d’explotació de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 250-00340/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la designació de l’Insti-
tut de Deltebre (Baix Ebre) com a centre de referència en cas 
de no construir-se l’institut escola de Sant Jaume d’Enveja 
(Montsià) i sobre el garantiment del servei de menjador
Tram. 250-00341/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’actuació de l’Agèn-
cia Catalana d’Inspecció de Treball davant Yamaha per a 
vetllar pels drets dels treballadors en llurs reivindicacions
Tram. 250-00342/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 250-00343/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció de l’eix 
viari entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort
Tram. 250-00344/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27
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Proposta de resolució sobre el compliment del pro-
grama de planejament territorial i del Pla director urbanístic 
del Pallars Sobirà
Tram. 250-00345/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos i els serveis de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00346/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’acabament 
de la segona fase de l’ampliació de l’hospital
Tram. 250-00347/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al baix Montseny
Tram. 250-00348/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la promoció de les co-
munitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00349/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut de Segur de Calafell (Baix Penedès)
Tram. 250-00350/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la constitució de les 
vegueries de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Tram. 250-00351/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les connexions ferrovi-
àries transfontereres entre l’Alt Empordà i el Rosselló
Tram. 250-00352/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’establiment d’a cords 
entre les entitats juvenils i els instituts públics per a exposar 
a l’alumnat els projectes associatius
Tram. 250-00353/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la restauració de la 
Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Maresme)
Tram. 250-00354/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre els peritatges de les 
afectacions causades per les obres de la carretera C-15 a 
Canyelles (Garraf)
Tram. 250-00355/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit 
del límit d’edat per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la creació d’un òrgan 
de representació política al Baix Llobregat com a canal de 
comunicació amb el Govern
Tram. 250-00358/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la consolidació del 
pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística 
per a cobrir la demanda de cursos de català
Tram. 250-00359/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre 
d’atenció primària al barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00360/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
del nou centre d’atenció primària del barri de la Mina, de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00361/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00362/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la inclusió del llentiscle 
al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
Tram. 250-00363/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
Tram. 250-00364/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres per a 
l’accessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat
Tram. 250-00365/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la transformació de la 
base de muntatge i manteniment de Vilafranca en una esta-
ció per a trens d’alta velocitat
Tram. 250-00366/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’establiment de des-
comptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usu-
aris discapacitats
Tram. 250-00367/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans 
a les agrupacions de defensa forestal del Maresme per a la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un dis-
tricte únic als efectes d’elecció del centre escolar en el pro-
cés de matriculació
Tram. 250-00369/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de la redacció dels projectes i l’execució del 
cobriment parcial de la carretera B-20 a Santa Coloma de 
Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa
Tram. 250-00370/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sis-
tema de devolució del bitllet dels trans ports públics en els 
casos d’irregularitats en el servei
Tram. 250-00371/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la publicitat de les da-
des sobre la contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
les instàncies judicials en els casos de delictes ambientals
Tram. 250-00373/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la garantia de la recep-
ció del senyal de la TDT a les comarques de la Ribagorça, 
el Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garrigues 
i la Segarra
Tram. 250-00374/09
Presentació p. 40
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Proposta de resolució sobre la reimplantació dels 
estudis de batxillerat a l’Institut Rambla Prim, de Barcelona
Tram. 250-00375/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el reinici de les obres 
de construcció de l’Institut de Roda de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-00376/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell 
Parc Central
Tram. 250-00377/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la resposta a les ne-
cessitats educatives de Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00378/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’assumpció pel De-
partament d’Interior de l’Acord amb les organitzacions sin-
dicals del Cos de Mossos d’Esquadra relatiu a la regulació 
de la segona activitat i la integració laboral del personal amb 
invalidesa permanent
Tram. 250-00379/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’eix de La Conreria, a 
la carretera B-500, entre Mollet del Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el Pla territorial secto-
rial d’habitatge
Tram. 250-00381/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el tancament i el des-
mantellament de la central tèrmica de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-00382/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 250-00383/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS
Tram. 250-00384/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VII, relativa al món agrari
Tram. 250-00385/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la convocatòria dels 
ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernitza-
ció de cooperatives per al 2011
Tram. 250-00386/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos entre la Generalitat i Habitatge Municipal de 
Sabadell, SA
Tram. 250-00387/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
àrees de descans de les autopistes
Tram. 250-00388/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’excepció a la prohi-
bició de circular els caps de setmana i els festius per als 
camions de transport de raïm o most durant el període de 
la verema
Tram. 250-00389/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la represa dels tràmits 
per a la construcció del nou Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya al Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies del tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00391/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, 
al Rosselló
Tram. 250-00392/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la designació de l’Hos-
pital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per al des-
plegament del Pla integral d’atenció en salut mental
Tram. 250-00393/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la continuïtat de Caca-
olat a Catalunya
Tram. 250-00394/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Decret 
164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte 
nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09
Presentació p. 54

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 modificació de la Llei orgà-
nica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa
Tram. 270-00005/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 55

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00006/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 55

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2011, d’economia sostenible
Tram. 270-00007/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 55

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les retallades pressu-
postàries i llurs efectes en el servei públic de salut
Tram. 300-00041/09
Presentació p. 56

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació del perso-
nal de la funció pública
Tram. 300-00042/09
Presentació p. 56

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
i l’estat de les finances públiques
Tram. 300-00043/09
Presentació p. 56

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de les retalla-
des en serveis socials i en equipaments
Tram. 300-00044/09
Presentació p. 56

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la 
qualitat assistencial del sistema sanitari
Tram. 300-00045/09
Presentació p. 57
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Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana 
als municipis
Tram. 300-00046/09
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre el dèficit previst per 
als anys 2012, 2013 i 2014
Tram. 300-00047/09
Presentació p. 57

Interpel·lació al Govern sobre la violència masclista
Tram. 300-00048/09
Presentació p. 57

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
28/2010, referent a la contractació del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, corresponent al 2007
Tram. 256-00086/08
Anul·lació de l’acord de coneixement de l’Informe p. 58

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la 
Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels 
principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la 
Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Consell relatiu a la com-
petència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de 
resolucions en matèria de règims economicomatrimonials
Tram. 295-00026/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 58
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 58

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Consell relatiu a la com-
petència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de 
resolucions en matèria d’efectes patrimonials de les unions 
registrades
Tram. 295-00027/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 58
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 58

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Proposta d’incorporació d’especialistes o tècnics p. 59

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el 
diàleg social
Tram. 390-00001/09
Sol·licitud de criteri del Ple p. 59

Control del compliment de la Moció 12/IX, sobre el 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 390-00012/09
Designació de la Comissió competent p. 60

Control del compliment de la Moció 13/IX, sobre les 
relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 390-00013/09
Designació de la Comissió competent p. 60

Control del compliment de la Moció 14/IX, sobre el 
present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya
Tram. 390-00014/09
Designació de la Comissió competent p. 60

Control del compliment de la Moció 15/IX, sobre la 
desocupació juvenil i les polítiques de joventut
Tram. 390-00015/09
Designació de la Comissió competent p. 60

Control del compliment de la Moció 16/IX, sobre la 
coordinació i l’impuls de la política lingüística
Tram. 390-00016/09
Designació de la Comissió competent p. 60

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i les seves 
polítiques d’o cupació
Tram. 354-00017/09
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural amb el con-
seller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural sobre 
l’activitat i les línies d’actuació del Departament
Tram. 354-00031/09
Acord sobre la sol·licitud p. 61

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè presenti l’Informe sobre la programació 
2010-2011 a Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de 
Catalunya Ràdio
Tram. 356-00087/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença del president de la Fe-
deració d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informi sobre els projectes de la 
Federació, la problemàtica del sector i el consum de carn de 
xai
Tram. 356-00088/09
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença del president i de 
representants de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè donin a conèixer llur opinió sobre les polítiques d’uni-
versitats, recerca i innovació
Tram. 356-00089/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Plataforma «Ni un pas enrere, invertim en futur» davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre les activitats que duu a terme
Tram. 356-00090/09
Sol·licitud p. 61
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la situa-
ció de la premsa comarcal i local
Tram. 356-00092/09
Sol·licitud p. 62
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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 el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i les seves polítiques d’ocupació
Tram. 355-00029/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 62

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Medi Natural sobre l’activitat i les línies 
d’actuació del Departament
Tram. 355-00030/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 62

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

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 
informar sobre la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00005/09
Substanciació p. 62

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
Substanciació p. 62

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
Substanciació p. 62

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
Substanciació p. 63

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
Substanciació p. 63

Compareixença de representants de la Taula del 
Tercer Sector davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a informar sobre les conclusions del III Congrés 
del Tercer Sector Social
Tram. 357-00013/09
Substanciació p. 63

Compareixença de Francesc Guardans, president 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les acti-
vitats que es duran a terme durant el seu mandat
Tram. 357-00034/09
Substanciació p. 63

Compareixença de representants de la Plataforma 
«Ni un pas enrere, invertim en futur» davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les acti-
vitats que duu a terme
Tram. 357-00036/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença del president de la Federació d’En-
titats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre els projectes de la Federació, la 
problemàtica del sector i el consum de carn de xai
Tram. 357-00037/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63
Substanciació p. 63

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts per a informar sobre l’activitat del Consell
Tram. 359-00004/09
Substanciació p. 63

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 10
Convocada per al dia 4 de maig de 2011 p. 64

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de reconsideració de la Mesa sobre l’ad-
missió a tràmit d’una proposició de llei
Reg. 8049
Presentació p. 65

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament per al 2011
Tram. 230-00001/09 i 230-00002/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 57) p. 66

4.90.10. Càrrecs i personal

Fi de l’adscripció provisional d’un funcionari de car-
rera
Acord p. 70
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’anul·lació de la subvenció 
a Endesa atorgada pel Govern en funcions 
de la Generalitat de Catalunya en Acord de 
Govern del 30 de novembre de 2010
Tram. 202-00024/09

Decaïment

Decaïment en la Mesa del Parlament, en la sessió tingu-
da el 26.04.2011.

Acord: la Mesa, de conformitat amb l’article 30.2 i 3 del 
Reglament i havent escoltat prèviament la Junta de Por-
taveus, ha revisat el seu acord de 10 de març de 2011 i ha 
acordat no admetre la Proposició de llei d’anul·lació de la 
subvenció a Endesa atorgada pel Govern en funcions de 
la Generalitat de Catalunya en Acord de Govern del 30 
de novembre de 2010 (202-00024/09).

Motiva la seva resolució amb les consideracions se-
güents: 

– La Proposició de llei d’anul·lació de la subvenció a En-
desa atorgada pel Govern en funcions de la Generalitat 
de Catalunya en Acord de Govern del 30 de novembre 
de 2010, no és viable processalment atès que la proposta 
no es pot vehicular a través del procediment legislatiu ja 
que afecta a una decisió del Govern i el principi de l’estat 
de dret i de la divisió de poders impedeixen que un poder 
es col·loqui en la posició d’un altre.

– L’aprovació de la proposició implicaria la vulneració 
del dret fonamental a la tutela judicial efectiva del titular 
del dret.

– El Parlament de Catalunya s’insereix en un model de 
parlamentarisme racionalitzat on el Parlament no és om-
nipotent i les seves figures normatives no són omnicom-
prensives.

– L’admissió de la Proposició de llei d’anul·lació de la 
subvenció a Endesa atorgada pel Govern en funcions de 
la Generalitat de Catalunya en Acord de Govern del 30 
de novembre de 2010 suposaria estendre les garanties del 
procediment legislatiu a una proposta que no té natura-
lesa legislativa, pervertint i desnaturalitzant alhora els 
procediments parlamentaris i la funció qualificadora que 
correspon a la Mesa.

La Mesa ha fet avinent als proponents que el Reglament 
del Parlament els ofereix altres procediments parlamen-
taris per a vehicular les seves propostes i provocar un 
debat públic sobre elles; que no vulnera el seu dret a pro-
posar un debat públic en la cambra sobre els temes que 
proposen, sinó que, de conformitat amb el que disposen 
els articles 29.3, d, e i concordants, té l’obligació institu-

cional de garantir la utilització dels procediments par-
lamentaris adequats per a cada proposta de tramitació.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una moratòria en l’obertura de dos nous 
pous a la plataforma petroliera Casablanca 
de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 64).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 64).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 64).
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Proposta de resolució sobre la inclusió del 
delta del Llobregat a la llista de zones humi-
des de la Convenció de Ramsar
Tram. 250-00037/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 3, tingu-
da el dia 27.04.2011 (DSPC-C 67).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 64).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2011 
(DSPC-C 62).

Proposta de resolució sobre el traspàs dels 
acolliments familiars a la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 250-00138/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2011 
(DSPC-C 62).
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En aquest marc competencial, la Generalitat de Cata-
lunya pot introduir modificacions en els elements de 
quantificació del tribut –establiment de reduccions de 
la base imposable, fixació de la tarifa i dels coeficients 
multiplicadors, i aprovació de bonificacions i deducci-
ons de la quota–, de manera que, sense suprimir l’im-
post, pot aprovar determinades normes que beneficiïn 
especialment aquells contribuents amb un grau de pa-
rentiu proper al difunt, causant de l’herència: així, redu-
int sensiblement el cost fiscal per a aquestes transmissi-
ons, es garanteix que aquell patrimoni que el difunt va 
anar construint al llarg de la seva vida i que va compar-
tir amb la seva família, es mantingui en aquest entorn 
familiar.

Amb aquesta finalitat, la present Llei incorpora dues mo-
dificacions a la Llei 19/2010, de 7 de juny: per una banda, 
crea una bonificació del 99 per 100 de la quota de l’im-
post en la modalitat de successions per les transmissions 
que s’efectuïn a favor del cònjuge, descendents o ascen-
dents –és a dir, a favor dels contribuents dels grups I i II 
de parentiu–, així com a la percepció de quantitats en 
concepte d’assegurances sobre la vida que s’hi acumulin; 
i, per una altra, s’avança a l’1 de gener de 2011 l’entrada 
en vigor de la tercera i darrera fase d’aplicació de les re-
duccions personals i addicionals prevista a la disposició 
final primera de la Llei 19/2010.

Article únic. Modificació de la Llei 19/2010, 
de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions

Es modifica la Llei 19/2010, de 7 de juny, en el sentit 
següent:

1. S’introdueix un article 58.bis amb la redacció següent:

«Article 58. bis. Bonificació de la quota tributària

Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bo-
nificació del 99 per 100 de la quota tributària derivada 
d’adquisicions per causa de mort i de quantitats perce-
budes pels beneficiaris d’assegurances sobre la vida que 
s’acumulen a la resta de béns i drets que integren la seva 
respectiva porció hereditària.»

2. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final primera 
de la Llei, que passa a tenir la redacció següent:

«2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports 
mà xims de la reducció addicional de la base imposable 
de l’impost sobre successions i donacions entren en vigor 
gradualment, en funció de la data de meritació del fet 
imposable:

a) Per als fets imposables meritats entre l’1 de gener de 
2010 i el 30 de juny de 2010, s’aplica el 25% dels imports 
que estableixen els articles 2 i 30.

b) Per als fets imposables meritats entre l’1 de juliol de 
2010 i el 31 de desembre de 2010, s’aplica el 62,5% dels 
imports que estableixen els articles 2 i 30.

c) Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener 
de 2011, s’aplica el 100% dels imports que estableixen 
els articles 2 i 30.»

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 200-00003/09

Text presentat
Reg. 10852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement 
s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions i s’autoritza l’esmentat conseller 
perquè el presenti al Parlament, tot sol·licitant la seva tra-
mitació en lectura única, d’acord amb el que estableix 
l’article 126 del Reglament del Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el cinc d’abril de dos mil onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

Projecte de llei de modificació de la Llei 
19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions

Exposició de motius

En els darrers temps, gran part de la ciutadania ha posat 
en qüestió la regulació aplicable a Catalunya de l’impost 
que grava les successions, en virtut de la qual encara se 
sotmet determinades herències a un gravamen prou im-
portant, per tal com es percep com un greuge comparatiu 
el fet que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya quedin 
sotmesos a un tribut que en d’altres territoris ha estat re-
duït de forma substancial quant a les transmissions que 
es produeixen entre els familiars més propers.

Essent receptius a aquest sentir de la societat catalana, 
cal tenir en compte que el vigent sistema de finançament 
i, més concretament, el règim de cessió de tributs deter-
mina en primer lloc que l’Estat és el titular de l’impost 
que grava les successions i que, en segon lloc i com a 
conseqüència del primer, no permet a les comunitats au-
tònomes suprimir-lo o derogar-lo, si bé els atorga àmpli-
es competències normatives.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, 
i de modificació de l’article 1 del Decret le-
gislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 
29 de març, de l’estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 202-00025/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 11477 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 11477)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent: 

Esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 
de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana (tram. 
202-00025/09).

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Disposició final Primera

El termini per al desplegament reglamentari previst a la 
disposició final segona de la Llei 19/2010, de 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions 
s’amplia fins al 31 d’octubre de 2011.

Disposició final segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, per bé que la bonificació establerta a l’apartat 1 de 
l’article únic és d’aplicació als fets imposables meritats a 
partir de l’1 de gener de 2011.

Antecedents del Projecte de llei

1. Acord del Govern de 29.3.2011 pel qual s’aprova la 
memòria prèvia a l’inici de la tramitació.

2. Memòria general.

3. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures pro-
posades. Informe de l’Institut Català de les Dones.

4. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica.

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

Sol·licitud de tramitació en lectura única da-
vant el Ple

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 10852).

D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a trà-
mit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és en 
condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 11466)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei del 
contracte d’integració de les persones nouvingudes a Ca-
talunya (tram. 202-00027/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 11479)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 104 del Reglament del Parlament, presenta la següent:

Esmena a la totalitat a la Proposició de llei del contrac-
te d’integració de les persones nouvingudes a Catalunya 
(tram. 202-00027/09).

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de dació en pagament 
de l’habitatge personal o familiar hipotecat 
amb alliberament del deute pendent garan-
tit amb hipoteca
Tram. 202-00026/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 11478 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 11478)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 104 del Reglament del Parlament, presenta la següent:

Esmena a la totalitat a la Proposició de llei de dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar hipotecat 
amb alliberament del deute pendent garantit amb hipote-
ca (tram. 202-00026/09).

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei del contracte d’integració 
de les persones nouvingudes a Catalunya
Tram. 202-00027/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 10832, 11466, 11479 i 11481 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10832)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei del contracte d’integració de les perso-
nes nouvingudes a Catalunya (tram. 202-00027/09).
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Proposició de llei de la biodiversitat i el pa-
trimoni natural
Tram. 202-00039/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.05.2011 al 16.05.2011).

Finiment del termini: 17.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposició de llei de modificació dels arti-
cles 20, 21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, 
del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya
Tram. 202-00040/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.05.2011 al 16.05.2011).

Finiment del termini: 17.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, sobre el 
sistema d’elecció dels consells de vegueria
Tram. 202-00041/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.05.2011 al 16.05.2011).

Finiment del termini: 17.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposició de llei de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 202-00042/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.05.2011 al 16.05.2011).

Finiment del termini: 17.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 11481)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
del contracte d’integració de les persones nouvingudes a 
Catalunya (tram. 202-00027/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2011

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

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00028/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 11480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 11480)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 104 del Reglament del Parlament, presenta la següent:

Esmena a la totalitat a la Proposició de llei per a una nova 
ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes 
(tram. 202-00028/09).

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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d’immersió lingüística obligatori en una sola llengua ha 
exclòs com a llengua vehicular de l’educació catalana a 
l’altra de les nostres llengües, el castellà. Per tant, ha ar-
ribat el moment de trobar un model de convivència lin-
güística concorde als nostres drets constitucionals i a la 
realitat social catalana. Una societat bilingüe ha de gau-
dir en bona lògica d’un servei educatiu públic bilingüe.

En definitiva, i com s’estableix de manera inequívoca 
en els fonaments jurídics continguts en la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre la reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, «nada impide que el Estatuto 
reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y 
que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos 
los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embar-
go, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho 
ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua 
vehicular en la enseñanza. [...] Siendo así que ambas len-
guas han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino tam-
bién medio de comunicación en el conjunto del proceso 
educativo, es constitucionalmente obligado que las dos 
lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes pú-
blicos competentes como vehiculares».

Finalment, i en conjunció amb l’ús vehicular dels dos 
idio mes oficials, es proposa incorporar la llengua estran-
gera progressivament com a tercera llengua vehicular, 
garantint així que els alumnes siguin capaços d’utilitzar 
de manera habitual i fluïda al final de l’ensenyament obli-
gatori aquest tercer idioma, que sens dubte s’ha convertit 
en una eina professional i personal essencial en una so-
cietat oberta i en un món globalitzat com el que vivim.

Exposició de motius

El passat 28 de juny de 2010 el Tribunal Constitucional va 
fallar la seva Sentència número 31/2010, en la qual resolia 
el recurs d’inconstitucionalitat núm. 8045-2006, interpo-
sat contra diversos preceptes de la Llei Orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya; Sentència que necessàriament comporta la re-
visió de gran part de les normes de desenvolupament que, 
abans de la Sentència, el Parlament de Catalunya havia 
aprovat, a l’efecte de realitzar la seva necessària adapta-
ció al marc constitucional, atès que moltes d’elles inter-
preten articles de l’Estatut de forma contrària a com el 
Tribunal Constitucional els ha interpretat perquè puguin 
ser considerats conformes amb la Carta Magna.

El Parlament de Catalunya va aprovar en 2009 una d’a-
questes lleis de desenvolupament, la Llei d’Educació de 
Catalunya, fonamentant la mateixa en una interpretació 
literal de l’article 35.2 de l’Estatut d’Autonomia, fent pi-
votar tot el règim lingüístic del sistema educatiu català 
en l’exclusivitat del català com a llengua vehicular, exclo-
ent al castellà d’aquesta condició en l’ensenyament i com 
a llengua d’ús normal de l’administració educativa. La 
vigent llei d’Educació de Catalunya parteix d’un sistema 
monolingüe en català en el qual el castellà apareix amb 
el mateix règim que el d’una llengua estrangera malgrat 
ser la llengua oficial de l’estat i fins i tot d’ús majoritari 
entre els ciutadans de Catalunya.

En la Sentència 31/2010, el Tribunal Constitucional ha 
establert clarament quina és la interpretació constitucio-
nalment vàlida de l’article 35.2 de l’Estatut d’Autonomia 

Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat
Tram. 202-00043/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.05.2011 al 16.05.2011).

Finiment del termini: 17.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00045/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 10407 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb l’establert en l’article 100 
del reglament d’aquesta cambra, presenta la següent pro-
posició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’Educació.

Memòria justificativa

La societat catalana és plural i diversa, i entre moltes al-
tres característiques, hi ha una que ens fa culturalment 
més rics: som una societat bilingüe. I aquesta realitat 
social queda reflectida en la nostra Constitució i en el 
vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya i la posterior 
interpretació que va realitzar el Tribunal Constitucional 
en relació a aquesta norma en la Sentència 31/2010, de 
28 de juny, reconeixent-se en tots dos textos legals un 
règim lingüístic bilingüe que garanteix la co-oficialitat 
de les dues llengües que parlen i utilitzen la immensa 
majoria de ciutadans de Catalunya, el castellà, que així 
mateix és llengua oficial en tota Espanya, i el català.

Però a dia d’avui aquest règim bilingüe garantit constitu-
cionalment no té reflex en el sistema educatiu català, on 
tan sol una de les dues llengües, el català, és utilitzada 
com a únic idioma vehicular a les aules, negant la possi-
bilitat que els alumnes catalans gaudeixin d’un sistema de 
convivència lingüística en el qual les dues llengües ofici-
als siguin conjuntament llengües vehiculars a les aules.

Presentem aquesta proposició de llei per normalitzar i 
garantir l’ús conjunt i equilibrat del català i del castellà 
en l’ensenyament, fent valer per sobre de qualsevol altra 
consideració el dret dels alumnes a ser educat en les dues 
llengües oficials. La societat espanyola va viure quaranta 
anys de dictadura, i això va suposar que en el que avui 
és la comunitat autònoma catalana, una de les nostres 
llengües oficials, el català, fora exclosa del sistema edu-
catiu. Després de trenta anys de democràcia, el sistema 
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tituciones estatales en sentido estricto, siendo, por tanto, 
el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y 
de la cooficialidad de otras lenguas españolas el territo-
rio, independientemente del carácter estatal, autonómico 
o local de los distintos poderes públicos».

Per això, en la interpretació que fa el Tribunal Constitu-
cional dels preceptes en els quals es fonamenta la Llei 
d’Educació, especialment l’article 35.2. de l’Estatut, ens 
diu que el caràcter vehicular del català no pot compor-
tar l’exclusió del castellà. Però els preceptes de la Llei 
d’Educació, en quan segueixen desenvolupant el marc 
normatiu lingüístic en un sentit excloent respecte al cata-
là, serien en la seva redacció actual clarament contraris 
a aquesta interpretació i, per tant, contraris a la consti-
tució, atès que refereixen com a llengua normal exclu-
sivament al català, no predicant del castellà el mateix, 
això és, perquè no reconeixen al castellà «como medio 
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación 
con los sujetos privados», que és com defineix el Tribu-
nal Constitucional l’oficialitat d’una llengua en la seva 
Sentència 82/1986, de 26 de juny, ja referida.

Per tant, en definitiva, aquesta proposició de llei per a la 
modificació de la llei d’Educació pretén adaptar la legis-
lació vigent a Catalunya a la realitat, tant social i cultural 
com jurídica i política, adaptant el text legal a la interpre-
tació que de l’Estatut d’Autonomia ha efectuat el Tribunal 
Constitucional; i per establir la introducció progressiva 
de la llengua estrangera com a llengua vehicular.

Per això, es proposen modificacions als redactats de la 
llei d’educació amb aquest objectiu.

Proposició de llei de modificació de la llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació

Capítol I. Adaptació de la Llei d’Educació a la 
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010

Article 1. Modificació de la Llei 12/2009, de 10 
de juliol, d’Educació

Un. Es dóna una nova redacció a l’article 10.2 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda redactat 
en els següents termes:

«Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sen-
se conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret 
a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han 
de proporcionar als alumnes nouvinguts un acolliment 
personalitzat i, en particular, una atenció lingüística que 
els permeti iniciar l’aprenentatge en català i en castellà. 
Així mateix, els centres han de programar les activitats 
necessàries per garantir que tots els alumnes millorin 
progressivament el coneixement de les dues llengües ofi-
cials i que existeixi concordança entre les accions acadè-
miques de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques 
del professorat i altre personal del centre.»

Dos. Es dóna una nova redacció a l’article 11.1 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda redactat 
en els següents termes:

«El català i el castellà són les llengües normalment utilit-
zades com a llengües vehiculars i d’aprenentatge del sis-

de Catalunya, que, al contrari del que és fonament de 
la Llei d’Educació de Catalunya, no pot en cap moment 
interpretar-se de manera que quedi el castellà exclòs com 
a llengua vehicular en l’ensenyament.

Al desembre de 2010, aplicant ja aquesta jurisprudència 
constitucional, tres sentències del Tribunal Suprem han 
declarat que el Govern de la Generalitat haurà d’adoptar 
quantes mesures siguin precises perquè el castellà tin-
gui el tracte de llengua vehicular en el sistema educa-
tiu obligatori, conjuntament amb el català i d’una forma 
equilibrada.

La interpretació del règim lingüístic de l’Estatut de Cata-
lunya que realitza el Tribunal Constitucional, i que des-
prés serveix de fonament de les Sentències del Tribunal 
Suprem, determina la inconstitucionalitat del règim lin-
güístic escolar que estableix la Llei d’Educació de Catalu-
nya, sent necessària la supressió i la modificació d’alguns 
dels preceptes per adequar aquesta Llei al marc Consti-
tucional.

Les declaracions contingudes en Llei d’Educació respec-
te a l’exclusivitat del català són clarament inconstitucio-
nals, en implicar necessàriament la ruptura del règim de 
cooficialitat consagrat en l’article 3 de la Constitució Es-
panyola i que, segons el Tribunal Constitucional, es troba 
necessàriament inclòs en la interpretació que ha de fer-
se de l’Estatut d’Autonomia respecte a l’ús de totes dues 
llengües oficials en l’ensenyament. Aquesta fórmula pre-
vista en la Llei d’Educació és, de manera evident, con-
traria a la interpretació que de l’article 35.2 ha efectuat el 
Tribunal Constitucional, que clarament estableix que el 
caràcter vehicular del català en l’ensenyament no pot ex-
cloure en cap moment el caràcter vehicular del castellà.

Doctrina que el Tribunal constitucional ve mantenint, 
no només en la Sentència 31/2010, consolidada doctrina 
sobre la cooficialitat lingüística i l’abast constitucional 
que ha de donar-se a la mateixa, doctrina que s’inicia a 
partir de la Sentència 82/1986 (FJ2) que, entre altres co-
ses, afirma:

«Según el número I del artículo 3º de la Constitución, 
el castellano es la lengua española oficial del Estado, y 
entendiéndose obviamente aquí por Estado el conjunto 
de los poderes públicos españoles, con inclusión de los 
autónomos locales, resulta que el castellano es lengua ofi-
cial de todos los poderes públicos y en todo el territorio 
español. Aunque la Constitución no define, sino que da 
por supuesto lo que sea una lengua oficial, la regulación 
que hace de la materia permite afirmar que es ofi cial una 
lengua, independientemente de su realidad y peso como 
fenómeno social, cuando es reconocida par los poderes 
públicos como medio normal de comunicación en y entre 
ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena 
validez y efectos jurídicos (...). Ello implica que el caste-
llano es medio de comunicación normal de los poderes 
públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español. 
En virtud de lo dicho, al añadir el número 2 del mismo 
artículo 3º que las demás lenguas españolas serán tambi-
én oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas 
se sigue, asimismo, que la consecuente cooficialidad lo 
es con respecto a todos los poderes públicos radicados 
en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos 
dependientes de la Administración central y de otras ins-
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Capítol II. Adaptació de les normes de rang 
inferior a Llei a la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010

Article 3. Derogació de totes les normes 
de rang reglamentari que s’oposin 
a la present Llei

Un. Queden derogades totes les normes amb caràcter re-
glamentari en les quals s’estableixi qualsevol tipus de 
primacia o tracte discriminatori entre el català i el caste-
llà en l’àmbit educatiu.

Dos. Queden derogats tots els Projectes Lingüístics de 
Centre.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu Subgrup C’s

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el reinici del pro-
cés d’adjudicació de les obres per a la cons-
trucció de la residència i centre de dia Saba-
dell Parc Central
Tram. 250-00140/09

Esmenes presentades
Reg. 10330 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10330)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar el procés d’adjudicació de les obres per a 
la construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell 
Parc Central de Sabadell, sempre i quan les disponibili-
tats pressupostàries ho permetin.»

tema educatiu. Ambdues llengües s’utilitzaran en forma 
equilibrada, sense perjudici de la incorporació progres-
siva de la llengua estrangera com a llengua vehicular.»

Tres. Es dóna una nova redacció a l’article 16 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda redactat 
en els següents termes:

«El català i el castellà, llengües oficials de l’Administra-
ció educativa a Catalunya.

1. El català i el castellà són les llengües d’ús normal de 
l’Administració educativa, utilitzant-se totes dues com 
llengües vehiculars de forma equilibrada en la docència

2. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica 
en català i en castellà.

3. Les llengües no oficials poden utilitzar-se en les co-
municacions per a l’acolliment de persones nouvingu-
des. En aquest cas, els escrits han d’acompanyar-se del 
text original en català i en castellà.»

Quatre. Es dóna una nova redacció a l’article 17 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda re-
dactat en els següents termes:

«L’occità, denominat aranès a l’Aran, serà tindrà amb ca-
ràcter general la consideració de llengua oficial en els 
centres educatius de l’Aran, garantint-se reglamentària-
ment el seu caràcter de llengua vehicular, juntament amb 
el català i el castellà.»

Cinc. Es dóna una nova redacció a l’article 18 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda redactat 
en els següents termes:

«Reglamentàriament s’establiran les mesures necessàri-
es per al foment de l’ús del català en activitats culturals, 
respectant els límits establerts per la present llei.»

Sis. Es dóna una nova redacció a l’article 119.6 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda redactat 
en els següents termes:

«Garantir que tant el català com el castellà siguin utilit-
zats com a llengües vehiculessis de l’educació, adminis-
trativa i de comunicació en les activitats del centre.»

Set. Es dóna una nova redacció a l’article 167 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda redactat 
en els següents termes:

«Garantir que tant el català com el castellà siguin utilit-
zats com a llengües vehiculessis de l’educació, adminis-
trativa i de comunicació en les activitats del centre.»

Article 2. Modificació de la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’Educació

Un. Es suprimeixen els articles 11.2, 13, 14, 15, 18 i 167 
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

Dos. Es faculta al Govern de la Generalitat perquè elabo-
ri un text refós de la present llei que inclogui les modifi-
cacions realitzades en la present proposició de llei.
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Proposta de resolució sobre els ajuts als 
emprenedors menors de vint-i-nou anys que 
creïn una empresa
Tram. 250-00276/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 11806).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.04.2011 al 02.05.2011).

Finiment del termini: 03.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la 
Intervenció General de la Generalitat de re-
visar els expedients dels ajuts atorgats a di-
verses entitats del País Valencià
Tram. 250-00277/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 11806).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.04.2011 al 02.05.2011).

Finiment del termini: 03.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 250-00302/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
de la reducció de personal a la residència La 
Mercè, de Tarragona
Tram. 250-00148/09

Esmenes presentades
Reg. 10329 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10329)

Apartat 1

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

Supressió de tot el text de l’apartat 1.

Apartat 2

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

«2. Continuar els tràmits pertinents per tal que progressi-
vament es cobreixin les vacants de personal que perme tin 
posar en funcionament les 42 places residencials lliures, 
fruit de la ampliació de la Residència.»

Apartat 3

Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

«3. Continuar el tràmits per tal de cobrir les vacants que 
es pugin generar en altres centres residencials fruit dels 
trasllat de personal quan s’iniciï el procés de selecció per 
a contractar el personal de la residència la Mercè de Tar-
ragona, d’acord amb la normativa vigent.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 11806).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.04.2011 al 02.05.2011).

Finiment del termini: 03.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a la carretera C-31 al 
pas per Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00306/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00307/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de pediatria als centres d’assis-
tència primària de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00303/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció en institut escola de l’Escola Gavà Mar, 
de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00304/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’estat de la plat-
ja de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00305/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.



2 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 20

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la reactivació de 
les línies de foment i assistència tècnica als 
emprenedors per mitjà de la xarxa de creació 
d’empreses
Tram. 250-00311/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la reactivació 
de les línies de foment i assistència tècnica 
a les cooperatives i al tercer sector social
Tram. 250-00312/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre les obres de 
manteniment i d’ampliació a l’Escola Lola 
Anglada, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00308/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 45/VIII, sobre l’aplicació de la 
legislació en matèria de persones en situa-
ció de dependència
Tram. 250-00309/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00310/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat i 
l’estabilitat de les operacions comercials a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00316/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la prolongació 
del desdoblament de la carretera N-340 en-
tre Tarragona i Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00317/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa dels ajuts directes a l’inici de l’activi-
tat provinent del Fons social europeu
Tram. 250-00313/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la creació del 
Consell Català del Treball Autònom
Tram. 250-00314/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat de l’empresa Cacaolat-Le-
tona
Tram. 250-00315/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa de l’oferta formativa del centre edu-
catiu de l’Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Am-
posta (Montsià) per al curs 2012-2013
Tram. 250-00321/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la dotació i 
el funcionament del servei de pediatria de 
l’ABS Mataró 6
Tram. 250-00322/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures de seguretat al pas a nivell de l’es-
tació de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 250-00318/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres previstes als equipaments cívics 
de la xarxa de la Generalitat
Tram. 250-00319/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre les activitats 
de naturalesa política als casals de la gent 
gran
Tram. 250-00320/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00326/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la legislació farmacèutica per a prioritzar 
la prescripció de medicaments genèrics
Tram. 250-00327/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos i els serveis de l’Hospital de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00323/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
servei de pediatria i de ginecologia als cen-
tres d’atenció primària Les Indianes i Centre, 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-00324/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del centre d’urgències d’atenció primària de 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-00325/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del sistema de finançament de la presta-
ció dels serveis sanitaris amb base territori-
al i capitativa
Tram. 250-00331/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del calendari d’inversions en l’àmbit de la 
salut d’acord amb el Pla d’estructures i in-
versions 2004-2012
Tram. 250-00332/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’assumpció 
de la protecció dels drets humans al Sàhara 
Occidental per part de la Missió de les Na-
cions Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental
Tram. 250-00328/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’estudi informa-
tiu i de viabilitat del projecte de tramvia de Gi-
rona a Olot
Tram. 250-00329/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció de la variant d’Olot 
entre la carretera C-152 i la N-260
Tram. 250-00330/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i el millorament de les retribuci-
ons dels lletrats del torn d’ofici
Tram. 250-00336/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
preservació dels corredors ecològics i bio-
lògics de Tarragona en l’informe definitiu del 
Pla d’ordenació urbanística municipal
Tram. 250-00337/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la consensuació 
amb els agents socials de l’àmbit de la salut 
dels escenaris econòmics i pressupostaris 
fins al 2014 en l’elaboració dels pressupos-
tos del 2011
Tram. 250-00333/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels estatuts de l’ens d’abastament d’aigua 
Aigües Ter Llobregat per a la inclusió en el 
Consell d’Administració de representants de 
la conca del Ter
Tram. 250-00334/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el retorn pro-
gressiu del cabal d’aigua del Ter a les comar-
ques gironines
Tram. 250-00335/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la designació de 
l’Institut de Deltebre (Baix Ebre) com a centre 
de referència en cas de no construir-se l’ins-
titut escola de Sant Jaume d’Enveja (Mont-
sià) i sobre el garantiment del servei de men-
jador
Tram. 250-00341/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’actuació de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball da-
vant Yamaha per a vetllar pels drets dels tre-
balladors en llurs reivindicacions
Tram. 250-00342/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i 
sobre la convocatòria del Govern Territorial 
de Salut del Baix Llobregat Litoral amb rela-
ció als projectes en aquest territori
Tram. 250-00338/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la revisió pel 
Consell de Seguretat Nuclear de les condi-
cions de l’autorització d’explotació de la cen-
tral nuclear de Vandellòs II
Tram. 250-00339/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la revisió pel 
Consell de Seguretat Nuclear de les condi-
cions de l’autorització d’explotació de les cen-
trals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 250-00340/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos i els serveis de l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-00346/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge i l’acabament de la segona fase de 
l’ampliació de l’hospital
Tram. 250-00347/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa del servei de trens de rodalia del Camp 
de Tarragona
Tram. 250-00343/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’eix viari entre Reus, Constantí, Sant Sal-
vador i Perafort
Tram. 250-00344/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del programa de planejament territorial i del 
Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
Tram. 250-00345/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la constitució 
de les vegueries de les Terres de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00351/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre les connexions 
ferroviàries transfontereres entre l’Alt Em-
pordà i el Rosselló
Tram. 250-00352/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
baix Montseny
Tram. 250-00348/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la promoció de 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00349/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut de Segur de Calafell (Baix Pene-
dès)
Tram. 250-00350/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’eliminació del 
requisit del límit d’edat per a l’accés al Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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’Interior.

Exposició de motius

El Departament d’Interior ha mantingut en la Resolució 
de convocatòria 305/2011 de 2 de febrer de la promoció 
2011 de Mossos d’Esquadra el requisit de no excedir la 
edat de 35 anys per poder optar a una plaça.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a eliminar el requisit de no 
excedir la edat de 35 anys per optar a una plaça al Cos de 
Mossos d’Esquadra en les properes convocatòries.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

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

Proposta de resolució sobre l’establiment d’a-
cords entre les entitats juvenils i els instituts 
públics per a exposar a l’alumnat els projec-
tes associatius
Tram. 250-00353/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre la restauració de 
la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Ma-
resme)
Tram. 250-00354/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2011 a l’11.05.2011).

Finiment del termini: 12.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta de resolució sobre els peritatges 
de les afectacions causades per les obres de 
la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-00355/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011.
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Proposta de resolució sobre la consolidació 
del pressupost del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística per a cobrir la demanda 
de cursos de català
Tram. 250-00359/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10719 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Comissió de Cultura i Llengua

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, dipu-
tada 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 sobre 
el Consorci per a la Normalització Lingüística, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i 
Llengua.

Exposició de motius

El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens 
públic amb personalitat jurídica pròpia, creat l’any 1989 
per la Generalitat de Catalunya i 19 ajuntaments per fo-
mentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana que 
actualment està format per: la Generalitat de Catalunya, 
95 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de 
Girona.

La seva voluntat comuna és impulsar coordinadament el 
procés de recuperació del català en tots els àmbits, és per 
això que la seva oferta de serveis abasta des de les clas-
ses de català per a adults, l’assessorament lingüístic i els 
serveis d’ensenyament i assessorament a les empreses, 
organitzacions i ens locals.

Per a desenvolupar les tasques el CPNL s’estructura en 
una xarxa territorial de serveis comarcals, oficines lo-
cals de català, 162 punts d’atenció al territori, integrats 
en 22 centres de normalització lingüística que disposa 
d’un pressupost ordinari i una plantilla estable de 500 
especialistes.

En els darrers darrers anys, els moviments migratoris 
han canviat la realitat sociolingüística del territori i tam-
bé la de les organitzacions, és per això que el Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha plantejat 
en el seu pla triennal l’acolliment lingüístic com un pro-
grama de concert, en què tots els centres de normalitza-
ció lingüística n’han de planificar objectius i actuacions 
per dur a terme en el seu territori.

Amb l’acolliment lingüístic, el CPNL pretén, a través de 
la llengua, facilitar la integració social de les persones 
immigrades, facilitar la igualtat d’oportunitats, evitar si-
tuacions d’exclusió i per tant, facilitar la cohesió social 
d’una societat cada vegada més multilingüe.

En aquest marc, el CPNL presta serveis a les organit-
zacions perquè la part d’acolliment referida a qüestions 
de llengua, el que anomenem acolliment lingüístic, sigui 
coherent i de qualitat.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
òrgan de representació política al Baix Llo-
bregat com a canal de comunicació amb el 
Govern
Tram. 250-00358/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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

El 31 de març de 2011 el Consell d’alcaldes del Baix Llo-
bregat va aprovar, a la seu del Consell Comarcal, una 
Declaració relativa a la crisi econòmica, amb el suport 
del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat– inte-
grat pels representants sindicals i empresarials–, la Fe-
deració de les Associacions de Veïns del Baix Llobregat, 
i l’Associació Innobaix– amb representants del teixit in-
dustrial i empresarial, i entitats del tercer sector.

En aquesta declaració, entre d’altres coses, es proposa un 
òrgan de relació estable entre el Govern de la Generalitat 
i la comarca del Baix Llobregat.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a crear un òrgan, o taula, 
de representació política de relació amb la comarca del 
Baix Llobregat, presidit i coordinat per la Vicepresidenta 
del Govern, on hi siguin presents responsables dels de-
partaments de la Generalitat que assegurin la necessària 
transversalitat administrativa, prioritàriament els d’En-
senyament i d’Empresa i Ocupació. Aquest nou òrgan ha 
de suposar un canal de comunicació entre el Govern de 
la Generalitat i la comarca del Baix Llobregat, propiciant 
una tasca conjunta dels departaments de la Generalitat i 
els alcaldes i les alcaldesses del Baix Llobregat, basada 
en el consens i la cooperació institucional, i en benefici 
d’aquesta comarca.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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A aquesta situació cal afegir les incerteses que per als 
treballadors i treballadores i per l’organització dels CNL 
suposa el fet que no s’hagi aprovat el conveni col·lectiu 
per als anys 2008-2013 i per tant estiguin pendents de 
resoldre’s entre d’altres qüestions la formalització de les 
convocatòries extraordinàries per a la creació de noves 
places (que ara s’estan cobrint en precari).

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. Consolidar el pressupost del CPNL, garantint el finan-
çament extraordinari provinent de la Direcció General 
d’Immigració per donar compliment a l’article 9 de la 
Llei 10/2010 del 7 de maig d’acollida de les persones im-
migrades i retornades a Catalunya.

2. Garantir i ampliar si s’escau els recursos necessaris 
per poder cobrir la demanda no coberta de cursos inici-
als i bàsics que garanteixin l’adquisició de les competèn-
cies bàsiques en llengua catalana i per tant afavoreixen la 
integració sociolaboral de les persones titulars d’aquest 
dret.

3. Establir un pla de reforma estructural del CPNL en el 
qual s’estableixin clarament les seves funcions en rela-
ció a la política lingüística i el seu finançament estable 
d’acord a les funcions encarregades.

4. Cercar els acords laborals necessaris per tal d’estabi-
litzar progressivament el 40% de la plantilla de tècnics 
que avui està en una situació precària.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

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

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’atenció primària al barri de Gavà 
Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00360/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 10723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana 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 un nou CAP 
a Gavà (Baix Llobregat), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

A més en la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, en 
l’article 9.2 determina que el servei de primera acollida 
que ha d’oferir la formació bàsica i els mitjans necessaris 
per adquirir les competències bàsiques en llengua catala-
na es farà sempre que sigui possible mitjançant el CPNL.

En el desenvolupament d’aquests plans d’acolliment lin-
güístic és quan el CPNL ha experimentat un increment 
major d’activitat i d’alumnat, així de l’anàlisi de la darrera 
memòria 2009 s’observa l’increment d’alumnes inscrits 
en els darrers cursos, concretament des del curs 2006-
2007 fins el curs 2009-2010 l’increment és del 40% pas-
sant de 91.142 alumnes als 127.807 del curs 2009-2010.

S’observa també que l’augment es concentra bàsicament 
en els cursos de català inicial i bàsic, així durant el curs 
2009-2010 del total de 127.807 persones inscrites 76.561 
ho estaven als cursos inicials o bàsics, i són majorità-
riament alumnes d’origen estranger, en concret el curs 
2008-2009 el 87,7% d’alumnes inscrits als cursos inici-
als o bàsics eren nats a l’estranger.

També fruit d’aquestes circumstàncies el pressupost del 
CPNL ha crescut des del 2007 essent en el 2010, any 
en què es va estabilitzar com a conseqüència de la crisi 
econòmica i de les mesures d’austeritat de les adminis-
tracions públiques de 37.750.000 euros.

Cal destacar també l’augment en els darrers anys del pro-
grama del Voluntariat per la llengua que ha passat de 
6.304 parelles lingüístiques al 2007 a les 10.555 del 2010, 
la qual cosa ha estat possible entre d’altres factors grà-
cies al fet de que hi hagués una persona dinamitzadora 
del programa a cada CPNL.

En el context actual planen però una sèrie d’interrogants 
sobre el futur de l’ens, davant de l’anunci de retallades 
d’entre el 10 i el 15% del pressupost ordinari i de la no 
confirmació del pressupost extraordinari o ingressos que 
aporta d’una part la Direcció General d’Immigració i 
d’altra els Ens territorials per poder fer front als Plans 
d’acollida.

Del pressupost aprovat el 2009, s’infereix que la major 
partida pressupostària correspon al capítol 1 es a dir 
a Personal i que d’aquest capítol a més de la partida per 
al personal fix que suposa el 51,23% la segona partida és 
la del personal laboral temporal que suposa quasi el 25% 
i que és el personal que es contracta cada curs per poder 
donar resposta al creixement de la demanda.

Així es dona la situació que la plantilla fixa de 466 tèc-
nics del CPNL es veu ampliada en gairebé un 40%, amb 
personal contractat amb contracte d’obra i servei.

El que fa uns anys era una situació extraordinària s’ha 
convertit en estructural, atès que aquest personal és ne-
cessari per a poder donar compliment a les demandes de 
cursos bàsics, plans d’acollida i al que determina la Llei 
10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya.

S’observa també que l’oferta de cursos i places és insufi-
cient per a cobrir tota la demanda, creant-se llistes d’es-
pera que en el cas d’aquest segon període d’inscripció 
del febrer de 2011 s’han incrementat atesa la reducció de 
l’oferta.
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Consorci de la Mina, constituït l’any 2000 i que té com a 
objectiu dirigir, coordinar i executar el Pla de Transfor-
mació del barri de la Mina.

El Pla de transformació del barri La Mina té com a objec-
tiu un seguit d’actuacions urbanístiques, socials, educa-
tives i laborals, integrades de forma global i coordinades 
per obtenir a mig i llarg termini un barri en condicions 
plenes d’habitabilitat, enfortit socialment i comunitària-
ment, un barri integrador on es conviu de forma cívica, 
respectuosa i responsable.

En les línies d’actuació urbanística i de salut es va apro-
var la construcció d’un nou centre d’assistència primària 
per substituir el centre actualment existent i així millorar 
la prevenció i atenció sanitària del barri, i donar un espai 
adient de treball a l’equip de professionals que atenen la 
població i que estan plenament integrats en la tasca de 
transformació del barri des de fa molts anys.

Atès que la construcció del nou CAP de La Mina té la 
llicència d’obra concedida des de 2008 i és efectiva la 
cessió del terreny de 1.004 m2 per part de l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs al carrer Francesca Bonnemai-
son amb avinguda Manuel Fernández Márquez.

Atès que el procés de transformació urbanística de La 
Mina està en el seu tram final i la construcció del CAP 
La Mina és un element important des del punt de vista 
d’equipaments i també social i de millora de la salut de 
la població.

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 executar en 
aquest mateix any 2011 l’obra del projecte del nou cen-
tre d’assistència primària del barri de La Mina de Sant 
Adrià de Besòs.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Laia 
Ortiz Castellví, diputada del GP d’ICV-EUiA; Mercè Ci-
vit Illa, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, 
de Tarragona
Tram. 250-00362/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10774 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

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 

Exposició de motius

El barri de Gavà Mar, amb més de 6.000 residents, és un 
barri allunyat del nucli urbà de Gavà (Baix Llobregat). 
Tot i això té continuïtat física i urbanística amb Castell-
defels Platja.

Segons els criteris poblacionals utilitzats per decidir la 
implantació de nous CAPs, el pes demogràfic del barri 
no és suficient per ubicar-hi un nou CAP exclusiu.

En canvi, es constata l’extrema necessitat d’aquest servei 
prenent com a referència no només el barri de Gavà Mar, 
sinó la conurbació Gavà-Mar amb Castelldefels-Platja.

La determinació dels equipaments de salut necessaris 
per al barri, doncs, s’ha d’abordar des d’una concepció 
metropolitana, deixant de banda la delimitació munici-
pal i passant a considerar el contínuum entre Gavà Mar i 
Castelldefels Platja.

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 iniciar, en un període no inferior als sis mesos, 
la valoració de les necessitats del barris de Gavà Mar i 
Castelldefels Platja en relació a una possible implantació 
d’un nou CAP, prenent com a referència la conurbació 
urbana que conformen els dos sectors.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte del nou centre d’atenció primària 
del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
Tram. 250-00361/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10749 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, 
diputada, Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La transformació del barri de la Mina ha estat i continua 
sent un objectiu prioritari per a la ciutat de Sant Adrià 
de Besòs i també per a les institucions que conformen el 
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construcció del nou centre: projecte bàsic i executiu, per 
tal de que aquest pugui estar finalitzat per al curs 2012-
2013, data en la qual ja no cabran en la ubicació actual.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

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

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
llentiscle al Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya
Tram. 250-00363/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

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 següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

En els boscos litorals de Catalunya i especialment en l’es-
pai protegit del Bosc de la Marquesa a Tarragona, sobre-
viu al límit cada estiu, una espècie el llentiscle (Pistacea 
lentiscus). Es un arbust que fa un microclima i molta om-
bra sota ell, refrescant molt el terra. A més, el llentiscle és 
molt molt poc combustible i la seva presència, juntament 
a la quasi inexistència d’argelaga (Ulex parviflorus), molt 
combustible, és una protecció contra incendis en aquest 
espai natural què cada estiu pateix un alt risc d’incendis.

Darrerament s’ha tingut coneixement de recollides mas-
sives i indiscriminades d’aquesta espècie, qüestió què 
coneixen els Agents Forestals de Tarragona, sembla ser 
què té un mercat assegurat en floristeries, farmacèuti-
ques i altres usos ornamentals.

A Andalusia aquesta espècie es troba protegida i a Ca-
talunya fins ara no ha gaudit de cap figura de protecció 
específica atès que se’n trobava a molts indrets.

Corresponen a la Generalitat de Catalunya la competèn-
cia compartida en matèria de medi ambient i la compe-
tència per a l’establiment de normes addicionals de pro-
tecció.

El Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catà-
leg de flora amenaçada de Catalunya, que s’adscriu a la 
Direcció General de Medi natural, recull les espècies i 
subespècies amenaçades les classifica en categories de 
perill d’extinció o de vulnerables en funció del seu estat 
de conservació i del grau d’amenaça.

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’En-
senyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Olga Xirinacs de Tarragona va iniciar-se l’any 
2007 amb disset alumnes i dues mestres. Compta actual-
ment amb 90 famílies i imparteix els cursos d’Educació 
Infantil (P-3, P-4 i P-5) i Primer d’Educació Primària. 
Cada any s’afegeix un nou nivell. El Departament d’En-
senyament va ubicar aquest nou centre a l’antic Mas Ma-
llol, una casa d’interès patrimonial que havia estat l’es-
cola Pax anys enrere, amb la promesa que en pocs anys 
(3 o 4) es construiria el nou centre a la zona de Països 
Catalans, al barri de Sant Pere i Sant Pau.

Atès el creixement cada any d’un nou nivell, està previst 
que el proper curs 2011-2012 el Departament d’Ensenya-
ment instal·li un mòdul de dues aules prefabricades en un 
espai del pati de l’escola i això donaria dos anys més de 
marge per a la construcció del nou centre. Aquests dos 
anys haurien de servir per a l’aprovació en Acord de Go-
vern de la construcció del centre i per a la seva construcció.

La solució provisional que ha adoptat el Departament 
d’Ensenyament és la més viable atès l’estat en què es 
troben els pisos superiors de l’edifici catalogat, que és 
impossible, si ens avenim a la normativa actual, es pu-
guin tornar a fer servir de centre educatiu, però som tots 
conscients que la manca d’espai ja és ara una realitat i 
encara ho serà més els dos propers cursos.

L’escola Olga Xirinacs té un Projecte Educatiu propi i 
diferenciat en el qual els pares i mares estan força impli-
cats. Es per això que quan en una reunió de la direcció 
del centre i representants de l’AMPA amb la directora 
dels SSTT d’Ensenyament a Tarragona, aquesta els va 
suggerir que davant d’aquesta situació de manca d’espai, 
podien traslladar-se el proper curs a l’Escola Tarrago-
na, que és de dues línies però actualment només hi ha 
ocupada una línia del segon cicle d’educació infantil. La 
direcció i l’AMPA es van preocupar atès que aquesta op-
ció, a la pràctica, pot significar la desaparició de l’escola 
Olga Xirinacs i per tant del seu projecte educatiu.

L’ajuntament de Tarragona havia de cedir els solars, fi-
nalment i després d’un llarg procés de modificació del 
POUM, que es va iniciar el 2007, ja els ha posat a dispo-
sició de la Generalitat, segons fonts municipals.

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. Mantenir l’escola Olga Xirinacs amb la solució del 
mòdul prefabricat per al proper curs 2011-2012, tot ga-
rantint les màximes condicions de comoditat en aquest 
allotjament provisional de l’escola.

2. Un cop s’hagi validat la recepció del solar per part 
de l’Ajuntament de Tarragona, iniciar els tràmits per a la 
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Exposició de motius

La Disposició addicional segona del Decret 21/2011, de 
4 de gener, d’estructuració del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals, crea el Consell per a 
l’impuls i l’ordenació de la reforma de l’Administració, 
encarregat d’avaluar la situació actual de l’Administració 
de la Generalitat i les seves entitats instrumentals, i de-
finir i planificar les actuacions a realitzar per racionalit-
zar i optimitzar-ne els seus recursos, i tot això en termes 
d’eficiència i simplificació.

Curiosament, l’esmentat Consell, que presideix la vice-
presidenta del Govern, està format pel titular de la secre-
taria del Govern, pel titular de la secretaria general del 
Departament de Governació i del departament d’Econo-
mia i Coneixement i pel titular de la Secretaria d’Admi-
nistració i Funció Pública, però no incorpora –com seria 
lògic i totalment necessari– experts o professionals que 
puguin a modus d’assessorament aportar les seves obser-
vacions i consideracions i participar en els seus treballs.

A més, tractant-se d’un consell que integra a membres 
de les secretaries generals resulta si més no sorprenent 
que precisament en formin part els titular d’òrgans ad-
ministratius que en termes generals ja tenen atribuïdes 
les funcions d’organització administrativa, gestió de per-
sonal i ordenació de les funcions burocràtiques de l’Ad-
ministració.

Per tot això, el Grup parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya considera que la posada en marxa d’aquest 
consell, feta per acord de Govern de data 12 d’abril de 
2011, neix amb una carència absoluta de perspectiva de 
futur, de visió professional i de objectius taxats. Per la 
qual cosa es proposa modificar el Decret 21/2011 per 
ampliar-ne la seva composició, sense que això suposi 
despesa econòmica afegida.

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 modificar 
el Decret 309/2011, de 12 d’abril, pel qual es regula el 
Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de 
l’Administració, per tal d’incloure en la seva composició 
formal a experts i professionals coneixedors de l’Admi-
nistració Pública, i a un representant de cadascun dels 
grups parlamentaris, per tal de facilitar-ne el consens en 
les reformes que cal emprendre.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

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

La DG de Medi natural, és l’òrgan competent per iniciar 
el procediment de catalogació, des catalogació i de canvi 
de categoria d’una espècie o subespècie, previ informe 
emès pels serveis tècnics competents en la conservació de 
la flora. Aquest informe s’ha de fonamentar en els estudis 
científics pertinents realitzats que així ho aconsellin.

Les espècies o subespècies protegides en espais naturals 
inclosos al Pla d’espais d’interès natural de Catalunya 
que no estiguin incloses en els annexos d’aquest Catàleg 
mantenen el nivell de protecció d’acord amb el Decret 
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla 
d’espais d’interès natural.

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. A iniciar els estudis necessaris per tal d’establir la pro-
tecció del llentiscle (Pistacea lentiscus) i incorporar aques-
ta espècie, si s’escau, al catàleg de flora amenaçada de Ca-
talunya, amb el criteri d’espècie vulnerable.

2. Protegir el llentiscle que es troba en l’espai natural del 
bosc de la Marquesa a Tarragona i en d’altres espais pro-
tegits de les zones costaneres i d’interior, ateses les seves 
característiques, que compleixen un paper important en 
la prevenció i/o expansió d’incendis i en les condicions 
tèrmiques d’aquests ecosistemes.

3. Informar de la figura i mesures de protecció què s’a-
doptin als sectors que comercialitzen amb aquesta plan-
ta, per tant que facin un comerç responsable.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

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

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 309/2011, pel qual es regula el 
Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Re-
forma de l’Administració
Tram. 250-00364/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10776 i 11212 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.04.2011

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.
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Proposta de resolució sobre la transforma-
ció de la base de muntatge i manteniment 
de Vilafranca en una estació per a trens d’al-
ta velocitat
Tram. 250-00366/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10782 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 traçat de la línia d’alta velocitat (LAV) al seu pas per 
Vilafranca del Penedès, ha generat a la capital penede-
senca un bon nombre d’oportunitats que convé gestionar 
en benefici de la millora econòmica, social i d’ocupació, 
així com de la mobilitat de la ciutat i de les comarques 
del Penedès. El que és un fet ben clar de millora urbanís-
tica és el soterrament de la via del tren, tancant una feri-
da oberta en el teixit urbà des de l’any 1865, data d’inici 
de la connexió ferroviària del Penedès amb Barcelona.

La finalització de les obres i la posada en funcionament 
del serveis ferroviaris d’alta velocitat feia necessària la 
construcció d’una base de muntatge i manteniment (de-
nominada PAET de forma tècnica) per a la línia, que es 
va situar al mateix terme de Vilafranca en direcció al 
municipi de La Granada.

La construcció del PAET permet la utilització de les se-
ves instal·lacions per a la construcció d’una Estació de 
trens Regionals, que ja s’inclou en el Pla de Transports 
de Viatgers (2008-2012) i en el Pacte Nacionals d’In-
fraestructures. Aquesta estació permetria connectar la 
capital penedesenca amb la xarxa d’alta velocitat cata-
lana, així com la connexió amb la línia d’alta velocitat 
que comunica Madrid amb Barcelona i, ben aviat, amb 
la frontera francesa (any 2012).

D’altra banda, la seva construcció pot permetre l’atracció 
de teixit empresarial i tecnològic donada la seva connec-
tivitat amb l’eix viari de la C-15 que entrarà en funcio-
nament l’any 2012. Aquest centre de comunicació i futur 
centre d’activitat econòmica i empresarial pot contribu-
ir de forma clau en el desenvolupament del Penedès, el 
Garraf i de l’Anoia en les properes dècades.

Cal recordar que els intents de garantir l’accés dels ser-
veis ferroviaris d’alta velocitat a l’actual estació de ro-
dalies de Vilafranca varen fracassar l’any 2002 en tan-
car-se un projecte, per part de l’Estat, amb un pas en 
forma de túnel i amb pendent per l’interior de la Vila, 
sense capacitat per accessos de cap tipus. Per tant, tots 
els intents destinats a estudiar recuperar la possible vi-
abilitat d’aquesta solució difícilment puguin prosperar 

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
per a l’accessibilitat de l’estació de metro de 
Virrei Amat
Tram. 250-00365/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10781 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo, diputada, 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 re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Govern anterior va adjudicar el passat mes de desem-
bre les obres millora de l’estació de l’L5 de Virrei Amat, 
per permetre la seva adaptació a persones amb mobilitat 
reduïda.

Les obres adjudicades preveuen l’ampliació d’un dels ves-
tíbuls existents per a encabir 3 nous ascensors i escales 
mecàniques per connectar els diferents nivells.

Aquesta actuació ha de permetre incrementar la quali-
tat del servei, facilitar la seva accessibilitat i millorar la 
comoditat dels viatgers d’aquesta estació, que concentra 
habitualment uns 3.000 viatgers diaris.

Actualment aquestes obres encara no s’han iniciat.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a iniciar les obres d’adapta-
ció a la normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació 
de Virrei Amat de la línia 5 del metro.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC
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Moltes persones amb discapacitat han d’utilitzar el 
transport interurbà per carretera com a única opció, ja 
que la discapacitat que pateixen els impedeix despla-
çar-se en un altre mitjà, ja sigui privat o perquè l’únic 
mitjà de transport col·lectiu que arriba a aquests munici-
pis és el autobús. Juntament a aquesta situació, la manca 
de recursos i els elevats preus d’aquest tipus de transport 
dificulta, la ja de per si complicada economia familiar de 
molts ciutadans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar els tràmits necessaris, juntament amb les 
empreses prestadores del transport d’autobús interurbà a 
Catalunya, per establir descomptes en les tarifes per la 
utilització d’aquest mitjà de transport per aquelles per-
sones que pateixen algun tipus de discapacitat legalment 
reconeguda. 

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; Santiago 
Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la dotació de 
mitjans a les agrupacions de defensa fores-
tal del Maresme per a la prevenció i la lluita 
contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10798 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de los Lla-
nos de Luna Tobarra, portaveu adjunta, Juan Bertomeu 
Bertomeu, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat 8 de març fa fer un any del temporal de neu que 
va afectar a tota Catalunya. Una de les comarques més 
afectades per aquest temporal va ser el Maresme amb 
danys de més de 35 milions d’euros a la comarca segons 
un informe que van elaborar el Consell Comarcal i la 
Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Un any després l’ADF del Maresme ha alertat que mal-
grat la gran resposta davant les conseqüències del tem-
poral per part de l’ADF, els Ajuntaments dels municipis 

donada la inviabilitat tècnica a que la va condemnar el 
traçat del Ministeri en el seu moment. 

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 reclamar al Govern de l’Estat que impulsi la 
transformació del PAET de Vilafranca del Penedès 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, tal i com preveu el Pla de 
Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’establiment de 
descomptes en les tarifes dels autobusos in-
terurbans als usuaris discapacitats
Tram. 250-00367/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10797 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Josep Llobet Navarro, diputat, 
Santiago Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, 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 Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

Més enllà de les capitals de províncies i de les grans ciu-
tats, la comunicació entre els centenars de pobles i ciutats 
de Catalunya es realitza a través d’autobusos interurbans. 
Catalunya disposa d’una gran xarxa de transport inter-
urbans que és utilitzada dia rere dia per milers de ciuta-
dans que han de desplaçar-se per diversos motius entre 
els seus municipis i altres punts de Catalunya.

Com qualsevol altre transport públic els usuaris han de 
satisfer un preu per la seva utilització, però a diferència 
d’altres transports públics de Catalunya, els usuaris dels 
transport interurbà per carretera no gaudeix de cap tipus 
de descompte ni per la seva utilització, ni per la situació 
de cadascun dels usuaris. En alguns mitjans de transport 
com els ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i els serveis 
de Renfe, hi ha descomptes per a col·lectius com les per-
sones que pateixen algun tipus de discapacitat legalment 
reconeguda.
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En el cas de les grans ciutats com Barcelona aquesta 
oferta es veu limitada a tres centres públics i concertats 
en la proximitat o àrea d’influència del domicili, però el 
sistema de baremació impedeix en la pràctica poder op-
tar a un altre centre fora d’aquesta àrea d’influència.

En el cas d’alumnes residents en localitats de menor po-
blació que han de desplaçar-se fora del seu municipi per 
escolaritzar-se, circumstància que es produeix especial-
ment en secundària, el sistema d’elecció de centre no per-
met triar el municipi o centre educatiu on és més conveni-
ent per la família acudir al centre escolar en funció de les 
seves necessitats, ja sigui per desplaçaments laborals. Els 
sistema de baremació impedeix de nou, en la pràctica tri-
ar el centre escolar que més convé o interessa a la família.

Els pares han de poder triar lliurement el centre educatiu 
en el qual volen escolaritzar els seus fills, independent-
ment del seu lloc de residència. El lloc de residència no 
pot ser el factor determinant que determini per sempre 
l’escolarització de l’alumne, amb zones d’influència pe-
tites i restringides que impedeixen la lliure elecció de 
centre escolar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a establir tot el territori de Catalunya com a districte 
únic a efectes d’elecció del centre escolar per a la matri-
culació dels alumnes.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, Pedro Chumillas Zurrilla, 
Rafael López i Rueda

Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern de l’Estat de la redacció dels pro-
jectes i l’execució del cobriment parcial de 
la carretera B-20 a Santa Coloma de Grame-
net, entre el riu Besòs i el Parc Europa
Tram. 250-00370/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10800 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Na-
varro, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera B-20 al seu pas per Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelonès), transcorre en un bon tram a cel 

afectats, el Consell Comarcal del Maresme i les òrgans 
directors dels Parcs Naturals, encara queda molta feina 
per fer.

Des de l’ADF s’ha fet públic, que tot i les acciones de-
senvolupades en un primer moment, a dia d’avui no s’ha 
resolt el problema que suposen els centenars d’arbres 
caiguts i el brancatge trencat als boscos particulars. Les 
subvencions atorgades no van arribar a la gran majoria 
dels afectats pel que es va quedar la major part de feina 
pendent.

Gairebé un 70% de la superfície total afectada a la co-
marca del Maresme, més de 14.000 hectàrees, segueixen 
avui en mal estat. El que sens dubte representa un alt risc 
d’incendis forestals en la pròxima temporada d’estiu i un 
increment de plagues forestals per la fusta morta aban-
donada al bosc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar i mi-
llorar a les Agrupacions de Defensa Forestal del Mares-
me dels mitjans tècnics, humans i econòmics dels que 
disposen per garantir i fer efectiva la prevenció i la lluita 
contra els incendis forestals a la comarca del Maresme.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta 
del GP del PPC; Juan Bertomeu Bertomeu, diputat del 
GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un districte únic als efectes d’elecció del 
centre escolar en el procés de matriculació
Tram. 250-00369/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10799 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Pedro Chumi-
llas Zurilla, Rafael López i Rueda, diputat, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent Proposta de resolució: 

Exposició de motius

La lliure elecció del centre escolar on els pares volen es-
colaritzar els seus fills és un dret que està limitat i con-
dicionat en gran part en funció del lloc de residència. Els 
pares no poden triar lliurement el centre educatiu en el 
qual volen escolaritzar els seus fills sinó que ho han de 
fer escollint entre una oferta limitada que li dona l’admi-
nistració educativa en funció del seu lloc de residència.

Fascicle segon
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Exposició de motius

Els usuaris del transport públic sovint pateixen retard 
injustificables en el servei. La situació més dramàtica es 
va viure amb el caos del sistema de rodalies durant els 
anys 2006 i 2007 en que durant molts dies els usuaris pa-
tien contínuament retards i cancel·lació de serveis. Com 
a conseqüència de les queixes dels usuaris es va implan-
tar un sistema de devolució exprés dels bitllets quan hi 
havia retards. Aquest sistema creat per una situació ex-
cepcional s’ha mantingut posteriorment, inclús després 
del traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat. Com 
exemple, durant els dies de conflicte laboral del mes de 
gener de 2011, on es van suprimir en tres dies 175 trens 
i 535 van patir retards, es van atendre un total de 30.933 
devolucions exprés en les línies de Rodalies afectades.

La Generalitat és la titular de tota una xarxa de transport 
públic, gestionada directament per ella o a través d’al-
tres empreses i concessionàries en la que sovint també es 
produeixen retards.

Quan es produeixen retards o interrupcions en el servei 
en la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat, en el trans-
port de viatgers per carretera o en la xarxa de metro, 
també és necessari compensar els viatgers pels proble-
mes que se’ls ha causat i tornar els diners per una mala 
prestació del servei públic de transport. L’excel·lència i 
la qualitat del servei han de ser un dels objectius de la 
xarxa de transport públic, així com també s’ha d’exigir 
als prestadors en règim de concessió.

És, per tant necessari, establir un sistema de devolució 
exprés de l’import del bitllet de transport pels viatgers 
dels serveis de transport públic de titularitat o concessió 
de la Generalitat que pateixin retards o interrupcions del 
servei.

En el cas de transport de per carretera, la implantació pro-
gressiva dels carrils VAO en els accessos a Barcelona, ha 
de permetre que els problemes de trànsit no tinguin tanta 
incidència sobre la qualitat del servei. La devolució ràpi-
da, en el cas del transport per carretera, ha de tenir pre-
sent que hi pot haver incidències no imputables al presta-
dor del servei, com és la congestió de la xarxa viària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a establir un sistema de devolució exprés o ràpida de 
l’import del bitllet de transport als viatgers del conjunt 
de la xarxa de transport públic de titularitat, gestionada 
o en règim de concessió de la Generalitat de Catalunya 
en els casos de retards, suspensió o interrupció del ser-
vei, tenint present les particularitats del transport de vi-
atgers per carretera.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Jo-
sep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; Mª Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; Santiago 
Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC

obert entre habitatges. En el moment de la seva inaugu-
ració, l’anomenada «Pota Nord» de les rondes es va co-
brir en un tram que va donar lloc a un gran espai públic 
que és el Parc Europa.

Però bona part del recorregut de la B-20 per Santa Co-
loma es fa a cel obert sense cap tipus de protecció per a 
la contaminació acústica i ambiental pels veïns que hi 
resideixen als voltants. El tram amb més dèficits ambi-
entals és el que va des del pont del riu Besòs fins al Parc 
d’Europa, per on diàriament circulen centenars de mi-
lers de vehicles.

En els darrers temps s’han executat grans obres per tal 
d’integrar les principals vies d’entrada a la ciutat de Bar-
celona, principalment als dos extrems de la Gran Via a 
L’Hospitalet i a Sant Martí.

En els pressupostos de l’Estat per l’any 2008 es contem-
plava una partida pressupostària de dos milions d’euros 
per la redacció dels projectes de cobriment parcial de la 
B-20 a Santa Coloma de Gramenet, però fins ara no s’ha 
fet res. Únicament s’han col·locat unes tanques de tela 
metàl·lica per cobrir amb plantes que no fan ni de bon 
tros les funcions de reducció de la contaminació ambien-
tal que els veïns reclamen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat la redacció dels 
projectes i la posterior execució del cobriment parcial de 
la carretera B-20 al seu pas per Santa Coloma de Grame-
net (Barcelonès) en el tram entre el pont del riu Besòs i 
el Parc Europa.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Josep Llobet Navarro
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema de devolució del bitllet dels 
trans ports públics en els casos d’irregulari-
tats en el servei
Tram. 250-00371/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Navar-
ro, diputat, Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada, San-
tiago Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb les instàncies judicials en els casos de 
delictes ambientals

Tram. 250-00373/09

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10804 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per promoure gestions da-
vant la Fiscalia de Catalunya en relació a la problemàtica 
que afecta a Alcaldes i Regidors d’alguns Ajuntaments 
de Catalunya que estan sent investigats per abocaments 
d’aigües residuals d’urbanitzacions i nuclis urbans que 
encara no disposen de sistemes integrals de depuració o 
que no estan connectats a una xarxa en alta de recollida 
d’aigües residuals per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En la compareixença de l’Excma Sra. Teresa Compte, 
Fiscal en Cap de Catalunya, davant la Comissió de Justí-
cia del passat 7 d’abril, a preguntes del portaveu del grup 
parlamentari d’ICV-EUiA en relació al capteniment de 
la Fiscalia i en especial de la Fiscalia de medi ambient, 
davant els nombrosos expedients informatius i diligèn-
cies prèvies que es segueixen davant diversos Jutjats 
d’Instrucció de Catalunya, en que apareixen com inves-
tigats o ja encausats un nombre significatiu d’Alcaldes 
i Regidors d’Ajuntaments de Catalunya que estan sent 
investigats per possibles infraccions a la legislació pe-
nal en matèria medi ambiental i en concret per possibles 
abocaments d’aigües residuals a rius i cursos d’aigua, 
procedents d’urbanitzacions i nuclis urbans que encara 
no disposen de sistemes integrals de depuració o que no 
estan connectats a una xarxa en alta de recollida d’ai-
gües residuals, va manifestar que la Fiscalia era consci-
ent de la problemàtica associada a aquests abocaments 
que no són responsabilitat de les autoritats locals, mal-
grat la diligència emprada per reconduir les situacions i 
per accelerar la construcció i instal·lació de depuradors 
i connexions a xarxes, i que en aquests casos es tindri-
en en compte les circumstàncies concurrents. En aquest 
sentit es va manifestar disposada a mantenir reunions 
informatives i d’aclariment sobre les actuacions en curs 
o previstes amb les autoritats responsables de la Genera-
litat, és a dir en aquest cas el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’Agència Catalana de l’aigua, cas de que 
així se li sol·liciti.

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

Proposta de resolució sobre la publicitat de 
les dades sobre la contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10802 i 11329 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
portaveu adjunt del GP Socialista, 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

La catàstrofe succeïda al Japó arrel del terratrèmol i pos-
terior tsunami succeït el passat mes de març en aquest 
país i les conseqüències que ha tingut sobre la central 
nuclear de Fukushima, han posat de manifest la necessi-
tat de fer una reflexió a nivell mundial sobre la seguretat, 
des d’un punt de vista global, al voltant de la generació 
d’energia nuclear i sobre la transparència en la comuni-
cació dels riscos que s’assumeixen amb aquest model de 
generació energètica.

Diversos organismes internacionals han posat de mani-
fest que les emissions de la central japonesa de Fukus-
hima, per bé que amb caràcter ínfim, han arribat ja a 
Europa i s’ignora quant de temps encara continuaran i, 
per tant, com diu l’IRSN (Institut de Radioprotecció i 
Seguretat Nuclear) francès, es pot preveure que el nivell 
de radioactivitat augmentarà.

El Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) 
que, entre altres funcions té la de recollir les dades so-
bre incidència radiològica al nostre país, hauria també de 
complir la funció de publicar les dades.

En aquests moments a Catalunya, i a tot el món, es po-
den seguir en directe els resultats de la radioactivitat al 
Japó, però no es coneix la incidència de la radioactivitat 
al nostre país.

Per altra banda, des del conveni d’Aarhus, la informa-
ció mediambiental és un dret dels ciutadans que s’ha 
d’acomplir per part de les Administracions que tenen la 
competència.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a fer publiques on line, a temps real, les dades de la 
incidència radiològica a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Miquel Iceta Llorens Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC
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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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Televisió Digital Terrestre (TDT) és aviu ja una re-
alitat. Després de l’apagada analógica del passat any, la 
recepció del senyal de televisió a Espanya només es pot 
fer a través del sistema digital. Tot i que l’apagada s’ha 
fet de forma progressiva i s’ha disposat d’un temps per 
adaptar els sistemes de recepció, és a dir, les antenes, 
com els mecanismes d’emissió, avui dia hi ha municipis 
de Catalunya no reben correctament el senyal de la TDT.

A Catalunya la TDT arriba al 99,5% del territori. La 
com plexa orografia ha dificultat la recepció de la televi-
sió digital terrestres a tot el territori, el que ha obligat a 
instal·lar 450 torres emissores i reemissores per garantir 
la recepció del senyal televisiu. Però hi ha sis comarques 
de Lledia que reben una senyal deficient de la TDT.

Municipis de la Ribargoçana, el Solsonès, el Pallars Jus-
sà, el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Segarra no reben 
correctament el senyal de la TDT. Els veins i els ajunta-
ments de municipis d’aquestes comarques han hagut de 
fer front a la instal·lacions d’antenes per poder captar les 
emissions en laguns casos, i en altres, han hagut de de-
cantar-se per televisió via satèl·lit.

La dispersió geogràfica dels nuclis urbans a les terres de 
Ponent i la negativa d’alguns ajuntament a cedir terrenys 
per la instal·lació d’antenes necessàries per la correcta 
recepció del senyal de la TDT, compliquen que els veïns 
d’aquestes zones puguin gaudir amb total normalitat de 
la televisió com a qualsevol altres punt de Catalunya.

Des del Govern de la Generalitat s’ha afirmat que les 
dificiències en la recepció del senyal quedaran solucio-
nades abans de l’estiu d’enguany, però no hi ha cap ac-
tuació en aquest sentit. L’únic cert i demostrable és que 
després d’un any de l’apagada analògica, encara hi ha 
ciutadans de Catalunya que no poden veure la televisió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a posar en marxa les actuacions necessàries, junta-
ment amb els Ajuntaments i els Consells Comarcals per 
garantir la correcta recepció del senyal de TDT a tots 
els municipis de los comarques de la Ribagorça, el Sol-
sonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garrigues i 
la Segarra.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Marisa Xandri Pujol, diputada del GP del PPC; Dolors 
López Aguilar, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució

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

1. Fer les gestions necessàries davant la Fiscalia en Cap 
de Catalunya i –en especial– davant la Fiscalia de Medi 
ambient, per tal de interessar-se sobre les problemàti-
ques específiques d’Alcaldes i Regidors d’Ajuntaments de 
Catalunya que estan sent investigats per possibles infrac-
cions a la legislació penal en matèria medi ambiental i 
en concret per possibles abocaments d’aigües residuals 
a rius i cursos d’aigua, procedents d’urbanitzacions i nu-
clis urbans que encara no disposen de sistemes integrals 
de depuració o que no estan connectats a una xarxa en 
alta de recollida d’aigües residuals.

2. Facilitar a la Fiscalia, tota la informació relativa a la 
situació actual, mesures adoptades fins el moment i pro-
jectes i inversions previstes a curt i mitjà termini per tal 
de resoldre les problemàtiques més greus i amb possibi-
litat de major transcendència penal, que afectin a les ur-
banitzacions i nuclis urbans objecte d’investigació penal 
en aquests moments.

3. Deixar constància suficient i documentada davant la 
Fiscalia de que la Generalitat assumeix i reconeix que el 
sanejament en alta es competència exclusiva seva.

4. Facilitar tota la informació, documentació i assesso-
rament necessari als Alcaldes i Regidors objecte d’in-
vestigació per aquests motius, i accelerar –quan sigui 
possible– l’adopció de mesures correctores provisionals 
o definitives per posar remei a les situacions que estan en 
l’origen de les investigacions davant la fiscalia o davant 
els Jutjats d’Instrucció actualment en curs.

5. Donar compte periòdicament del seguiment i –en el 
seu cas– dels resultats de les gestions i demés accions 
indicades descrites en els apartats anteriors, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Joan 
Boada Masoliver, diputat del GP d’ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la garantia de la 
recepció del senyal de la TDT a les comar-
ques de la Ribagorça, el Solsonès, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Se-
garra
Tram. 250-00374/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10806 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pu-
jol, diputada, Dolors López Aguilar, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
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titut d’Educació Secundària Rambla Prim de Barcelona 
(Barcelonès) pel proper curs escolar 2011-2012.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Pedro Chumillas Zurilla, diputat del GP del PPC; José 
Antonio Coto Roquet, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció de l’Institut de Roda 
de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-00376/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10808 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Juan Bertomeu Bertomeu, diputat, Alícia 
Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

l’Ajuntament de Roda de Barà van cedir el 21 d’abril del 
2009 el solar del Francaset per la construcció d’un nou 
institut d’educació secundària al municipi. Un cop ini-
ciades les obres de construcció del nou IES de Roda de 
Barà s’han aturat per motius que no s’han comunicat a la 
comunitat educativa d’aquesta població. Per tal de donar 
resposta a la demanda de places, al inici d’aquest curs es-
colar 2010-2011, el nou equipament educatiu s’ha posat 
en marxa en unes instal·lacions provisionals al costat del 
CEIP Salvador Espriu compartint ambdós centres algu-
nes zones com els patis.

La Generalitat va licitar i adjudicar el projecte cons-
tructiu amb caràcter d’urgència perquè pel proper curs 
escolar 2011-2012 les classes puguessin començar a les 
noves instal·lacions de l’IES Roda de Barà. Però la pa-
ralització de les obres de construcció apunten que per 
l’inici del proper curs escolar aquest nou equipament 
escolar no estarà enllestit per acollir als més de seixanta 
alumnes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a reiniciar de forma urgent les obres de construcció 
del nou IES Roda de Barà al municipi de Roda de Barà 

Proposta de resolució sobre la reimplantació 
dels estudis de batxillerat a l’Institut Rambla 
Prim, de Barcelona
Tram. 250-00375/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10807 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumillas Zu-
rilla, diputat, José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

L’Institut d’Educació Secundària Rambla Prim de Bar-
celona (Barcelonès) fins el curs passat, és a dir, fins 
el curs escolar 2009-2010 tenia una oferta educativa 
completa i molt adequada a les característiques de 
l’entorn d’aquest centre educatiu. A les instal·lacions 
d’aquest centre es podia estudiar ESO, Batxillerat, Ci-
cles de Grau Mitjà, Cicles de Grau Superior, així com 
PQPI i PPAS (preparatori de la prova d’accés al grau 
superior).

El mes de març del passat any el Departament d’Edu-
cació va informar que s’eliminaria l’oferta dels estudis 
de batxillerat en quinze instituts de la ciutat de Barce-
lona. Davant l’oposició dels centres i de la comunitat 
educativa, finalment la proposta inicial de quinze va 
quedar en dos centres. un d’aquests centres és l’IES 
Rambla Prim.

Aquesta decisió del Govern no només ha afectat als es-
tudis de Batxillerat del centre que han quedat suprimits, 
sino que també, ha ressentit a la demanda de places 
per l’educació secundària obligatòria. Menys alumnes 
volen començar l’ESO en el centre perquè no tenen la 
possibilitat de continuar el Batxillerat en l’IES Rambla 
Prim.

Cal destacar a més, que després d’eliminar el Batxillerat 
en aquest centre, no hi ha hagut cap ampliació signifi-
cativa de l’oferta dels estudis de formació professional, 
ni d’altres ensenyaments alternatius, tal i com es va pro-
metre a la direcció del centre per part del Departament 
d’Educació. El Govern encara pot rectificar i instaurar 
de nou els estudis de Batxillerat en l’IES Rambla Prim 
i tornar a dotar al centre de tots els estudis reglats de 
secundària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a instaurar de nou els estudis de Batxillerat a l’Ins-
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de Sabadell i les Associacions de Jubilats de Creu de 
Barberà, Espronceda i Campoamor) han reivindicat, re-
iteradament, la necessitat de construir una residència i 
centre de dia al Parc Central.

Durant l’anterior legislatura, el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania va prioritzar la construcció d’aquest 
equipament i, tot i la crisi econòmica i les retallades 
pressupostàries, va iniciar, conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Sabadell, la tramitació per a fer-lo realitat. En 
aquest sentit, el 9 de novembre de l’any passat, el De-
partament d’Economia i Finances va aprovar la dotació 
pressupostària per impulsar el centre. Però, en aquests 
moments, ni tan sols ha començat la licitació i, segons 
GISA, no hi ha previsió d’iniciar-la enguany.

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 iniciar, en el termini màxim de 6 mesos, el procés 
de licitació de les obres de construcció de la Residència i 
centre de dia Sabadell Parc Central.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la resposta a les 
necessitats educatives de Castellar del Va-
llès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00378/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10816 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

Castellar del Vallès, a causa del creixement demogràfic 
que ha experimentat en els darrers anys, necessitarà dos 
nous grups d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a 
partir del curs 2012-2013. No es tracta d’una demanda 
puntual, sinó que es consolidarà en el temps i serà vi-
gent, almenys, fins el curs 2018-2019.

Actualment els dos instituts públics de la vila es troben 
en uns situació de plena ocupació, fins el punt de que hi 
ha temors fundats de que es tornin a produir situacions 
de saturació com les que ja es van generar a principis de 

per tal que les instal·lacions estiguin preparades per l’ini-
ci del curs escolar 2011-2012.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Juan Berto-
meu Bertomeu, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i 
Martí, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la licitació de les 
obres de construcció de la Residència i Cen-
tre de Dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00377/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 10813 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Tot i el seu volum demogràfic i el pes de la població de 
més de 65 anys, el municipi de Sabadell (Vallès Occiden-
tal) no disposa, en aquests moments, de cap residència 
assistida pública. Segons les dades de l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya (IDESCAT), el 2010 Sabadell tenia 
34.670 habitants majors de 65 anys, un 16,72% de la seva 
població; un percentatge tres punts més alt que al conjunt 
de la comarca (13,71%) i, fins i tot, lleugerament superior 
al del país (que és del 16,49%). Les diferents projeccions 
demogràfiques, a més a més, dibuixen un escenari de fu-
tur en el que aquest percentatge s’ha d’incrementar. Així, 
per exemple, les del Centre d’Estudis Demogràfics de 
Sabadell apunten, per al període de 2010-2018, que se su-
perarà àmpliament la xifra de les 39.000 persones majors 
de 65 anys, amb un increment anual de l’1,8%. A més a 
més, si ens cenyim al col·lectiu de persones de més de 80 
anys, les mateixes projeccions ens indiquen un més que 
probable augment de les situacions de dependència i, per 
tant, una necessitat evident de creixement dels serveis i 
prestacions existents.

A banda d’aquestes xifres, segons les dades del Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania (actualment, de Ben-
estar i Família) per al 2009, el Vallès Occidental té una 
cobertura pública de places clarament insuficient, de 
l’1,77%; molt per sota de la major part de les comarques 
catalanes, que se situen entre el 2 i el 4%. Conscients 
d’aquesta precarietat, bona part de les entitats veïnals 
de Sabadell (com ara Associació de veïns de la creu de 
Barberà, l’A.V. de les Termes, l’A.V. Campoamor, i l’A.V. 
Espronceda, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 
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Proposta de resolució sobre l’assumpció pel 
Departament d’Interior de l’Acord amb les 
organitzacions sindicals del Cos de Mossos 
d’Esquadra relatiu a la regulació de la sego-
na activitat i la integració laboral del perso-
nal amb invalidesa permanent
Tram. 250-00379/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10835 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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’Interior.

Exposició de motius

El 22 d’abril de 2008 es va signar l’Acord entre el De-
partament d’Interior i les organitzacions representatives 
dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra sobre re-
gulació de la segona activitat i la integració laboral del 
personal amb invalideses permanents. Durant els darrers 
anys s’ha anat donant compliment a part dels acords i ara 
pertoca que el Departament d’Interior, en compliment 
del principi de continuïtat institucional, malgrat formar 
part d’un Govern amb una composició política diferent 
del que va signar l’acord, el faci seu i doni compliment 
als aspectes pendents.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Assumir íntegrament els continguts de l’Acord entre el 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació i les organitzacions sindicals representatives dels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra sobre regulació 
de la segona activitat i la integració laboral del personal 
amb invalideses permanents, signat el 22 d’abril de 2008.

2. Donar compliment als punts pendents d’aplicar de l’es-
mentat Acord.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

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

la passada dècada. Aleshores, la massificació dels insti-
tuts va dificultar la gestió del centres i va afectar la con-
vivència i la cohesió social dels alumnes.

Per altra banda, la manca de places de secundària es veu 
agreujada per la pràctica absència d’una oferta de cicles 
formatius, ja que els centres de secundària solament dis-
posen d’un cicle de grau mitjà d’administratiu i cap de 
grau superior.

Aquest és un assumpte que no solament preocupa a l’a-
juntament, sinó també a tots els membres de la comuni-
tat educativa de la vila.

Per això, amb la voluntat de donar suport a la Generali-
tat de Catalunya en la tasca de planificació dels equipa-
ments educatius i de cobertura de les necessitats educati-
ves del municipi, l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha 
pres les mesures que estaven al seu abast per fer front a 
aquest dèficit.

Així, el Ple municipal de març de 2010 va finalitzar el 
tràmit per poder cedir al Departament d’Educació els 
terrenys necessaris per a la construcció d’un tercer ins-
titut.

Posteriorment el propi departament d’Educació va fer la 
proposta alternativa de convertir el col·legi Sant Esteve 
en un institut-escola. Opció que compta amb el vist i plau 
de la comunitat educativa de Castellar i el mateix ajun-
tament.

Malgrat les diverses converses que ha mantingut l’Ajun-
tament amb el departament d’Ensenyament, encara no 
s’ha concretat formalment per part del Govern de la Ge-
neralitat una decisió definitiva al respecte.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a prendre de manera immediata la decisió que doni 
resposta a les necessitats educatives de Castellar del Va-
llès, especialment pel que fa a l’oferta de places d’educa-
ció secundària.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC
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2. Que s’incorporin a l’estudi informatiu i d’impacte am-
biental del futur Eix de la Conreria (B-500) les millores 
de la connectivitat i accessibilitat d’aquesta via amb la 
B-20 i amb la C-31 que, en el cas de la darrera, per millo-
rar la integració urbana i l’accessibilitat de la C-31 al seu 
pas per Badalona.

3. Que s’incorporin a l’estudi informatiu del futur eix de 
la Conreria (B-500) millores de la connectivitat i l’acces-
sibilitat a Tiana i a Sant Fost de Campsentelles.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el Pla territorial 
sectorial d’habitatge
Tram. 250-00381/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 10844 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 el pla territorial secto-
rial d’habitatge de Catalunya, per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de Territori i Sosteniblitat.

Exposició de motius

Després de més de dos anys de treball, el maig de 2009 el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge va presentar 
l’Avantprojecte del pla territorial sectorial d’habitatge de 
Catalunya. El pla, compromís adquirit en el Pacte naci-
onal per l’habitatge 2007-2016 i instrument recollit en la 
Llei pel dret a l’habitatge, introduïa per primera vegada 
una metodologia per estimar les necessitats d’habitatge, 
una anàlisi de les variables que han de servir per definir 
les àrees amb més demanda residencial, una localització 
del parc en mal estat, un inventari de les reserves de sòl 
per a habitatges protegits i una nova divisió del territori 
basada en sistemes urbans i àrees rurals.

Atès que per tal d’assolir els objectius previstos en el 
Pacte nacional per a l’habitatge i d’articular tots els re-
cursos de la Llei pel dret a l’habitatge, l’avantprojecte del 
PSTH proposava una seqüència coordinada d’estratègies 
basades en l’aprofitament de la ciutat ja construïda i el 
desenvolupament urbanístic sostenible.

La primera en l’ordre de prioritats era millorar les condi-
cions d’habitabilitat i optimitzar l’ús del parc existent, és 
a dir, aconseguir mobilitzar els habitatges no ocupats per 
mitjà d’iniciatives de foment del lloguer, de la rehabilita-
ció i l’aplicació de les àrees de tanteig i retracte, dins les 
quals l’administració tenia dret preferent de compra en 

Proposta de resolució sobre l’eix de La Con-
reria, a la carretera B-500, entre Mollet del 
Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 10843 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 carretera B-500 o eix 
de la Conreria, per tal que sigui substanciada davant la 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La B-500 o carretera de la Conreria és una carretera que 
passa entre Badalona (Barcelonès) i Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental) a través de la Serralada Prelitoral, tra-
vessant els municipis de Badalona, Tiana (Maresme), 
Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), Martore-
lles (Vallès Oriental) i Mollet del Vallès

El projecte de remodelació de la carretera de la Conre-
ria, la B-500, suposarà una gran millora de la comunica-
ció de Badalona amb el Vallès, i fomentarà la interrela-
ció d’uns territoris. El Pla Territorial Metropolità afirma 
que es tracta d’una via de mallat per millorar la connexió 
entre el Vallès i el Barcelonès nord

L’alta sinistralitat, sobretot de motocicletes també fa que 
sigui imprescindible una remodelació integral d’aquest 
eix viari. Cal recordar que és una de les carreteres ca-
talanes amb un índex d’accidents de motocicleta més 
elevat. Aquesta és una de les dades que es desprèn de 
l’estudi Eurorap, que avalua el risc de sinistralitat a les 
vies catalanes i en el qual participa el RACC.

D’altra banda molts ajuntaments afectats veuen amb pre-
ocupació la possibilitat de que aquesta via sigui de peat-
ge. La política de peatges dels darrers anys s’ha orientat 
cap a les reduccions i les bonificacions per a usuaris ha-
bituals. Així per exemple, els maresmencs que fan més 
de 16 viatges al mes amb origen o destinació a la comar-
ca tene un 25% de descompte a la C-32. Amb aquest con-
text la ciutadania no entendria que aquesta nova via tin-
gués un peatge directament repercutit sobre els usuaris.

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

Proposta de resolució

1. En el marc de previsió de planificació i execució de la 
carretera B-500 entre Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 
i Badalona (Barcelonès), determinar que aquesta via si-
gui lliure de qualsevol peatge repercutit directament als 
seus usuaris.
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tiques és d’aproximadament 25-30 anys, es pot conside-
rar que la central està actualment amortitzada.

En els darrers mesos la Secretaria d’Estat de Canvi Cli-
màtic, a la vista de la proposta de Resolució de la Direcció 
General de Qualitat i Avaluació Ambiental, va formular 
declaració d’impacte ambiental favorable a la realització 
del projecte: substitució del grup generador de la central 
tèrmica de Foix per un nou grup de cicle combinat de 
500 MW elèctrics, al terme municipal de Cubelles, tot 
concloent que sempre i quan s’autoritzi en l’alternativa 
i en les condicions anteriorment assenyalades que s’ha 
deduït del procés d’avaluació, restaran adequadament 
protegits el medi ambient i els recursos naturals.

L’actual ubicació de la central tèrmica condiciona l’evo-
lució urbanística del municipi i la recuperació de la seva 
façana marítima i la seva conversió econòmica, turística 
i paisatgística. És per això que l’ajuntament de Cubelles 
s’ha manifestat de forma reiterada pel seu desmante-
llament i per la possibilitat de destinar a nous usos ur-
banístics els terrenys que ocupa actualment la Central 
Tèrmica.

Per això, l’Ajuntament i la majoria de les forces políti-
ques del municipi no consideren adequada la substitució 
de l’actual central per una altra de cicle combinat.

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. Establir les mesures necessàries per tal de tancar, des-
mantellar i deixar sense funcionament l’actual central 
tèrmica de Cubelles.

2. En el cas que es prevegi en el futur la instal·lació d’un 
grup generador de cicle combinat, s’haurà de fixar la 
seva localització d’acord amb els compromisos d’empla-
çament alternatiu adquirits en les negociacions efectua-
des entre l’Ajuntament de Cubelles, el Govern de Catalu-
nya i la pròpia empresa.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Xavier Sa-
baté i Ibarz, portaveu adjunt del GP SOC; Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

totes les transmissions, a fi d’evitar els creixements es-
peculatius de preus i l’augment exagerat del parc públic 
d’habitatges.

En segon lloc, se citaven els instruments derivats de l’a-
profitament del sòl ja urbanitzat. Per una banda, les fór-
mules encaminades a generar reserves de sostre per ha-
bitatge protegit o dotacional en sòls urbans consolidats. 
Per l’altra, les accions per desenvolupar els sectors urba-
nístics amb reserves per habitatges protegit delimitats en 
el planejament vigent, com ara els polígons d’actuació 
urbanística o els plans de millora urbana.

En tercer lloc, es remarcava el paper dels mecanismes de 
gestió i execució dels sectors de sòl urbanitzable delimi-
tats en el planejament urbanístic general que inclogues-
sin reserves de sòl per habitatges protegits i dotacionals. 
S’apuntà la possibilitat d’establir reserves de sòl per da-
munt dels mínims que estipulava la legislació urbanís-
tica.

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: 

– Aprovar en el termini de 3 mesos el pla territorial sec-
torial d’habitatge de Catalunya un cop avaluades les al-
legacions presentades.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el tancament i 
el desmantellament de la central tèrmica de 
Cubelles (Garraf)
Tram. 250-00382/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10848 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
portaveu adjunt, 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 d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

La Central Tèrmica de Cubelles ve funcionant des de 
l’any 1979. Actualment és una instal·lació tècnicament 
envellida i amb un baixíssim nivell de producció. Donat 
que la vida activa d’una central de les seves caracterís-
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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. Iniciar de manera immediata les obres per a la cons-
trucció de la 2a ampliació de l’escola Lola Anglada de 
Badalona.

2. Informar a la comunitat educativa i a l’Ajuntament de 
Badalona del calendari previst per les obres i el funcio-
nament del nou centre.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS
Tram. 250-00384/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 10856 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 Grup MIFAS, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Exposició de motius

El Grup MIFAS és una entitat que representa les perso-
nes amb discapacitat física de les comarques gironines i 
busca solucions a les demandes que planteja el col·lectiu. 
Actualment atén a 1356 persones entre els seus diversos 
serveis, té 2.930 associats actius, disposa de 387 treba-
lladors, reben 7.500 consultes –per telèfon i en persona.

A dia d’avui, la Generalitat de Catalunya deu al centre 
de dia Pere Lloch de Mifas 60.000 euros –dels darrers 
tres mesos– i altres retards. Fet que compromet la tasca 
d’aquest centre, els responsables del qual veuen amb pre-
ocupació el seu futur si la situació d’inestabilitat es manté.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a pagar, de forma immediata, els diners que el 
Departament de Benestar i Família deu a MIFAS per tal 
que aquesta entitat continuï podent exercir la seva im-
portant tasca a les comarques gironines.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00383/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10854 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El CEIP Lola Anglada de Badalona té, ara per ara, re-
partit el seu alumnat en dos espais. Una part és a l’anti-
ga escola Lola Anglada, situada a la riera de Canyadó, 
on s’ubica l’alumnat de Secundària. Aquest edifici està 
pendent de reforma, des de fa anys, motiu pel qual s’ha 
abandonat qualsevol tipus de manteniment i, per tant, 
l’estat de les instal·lacions té moltes deficiències. Es trac-
ta d’un edifici catalogat i que, recentment, ha celebrat els 
80 anys d’activitat docent.

La nova escola Lola Anglada, situada al parc de Ca l’Ar-
nús, allotjarà l’alumnat de Parvulari i de Primària. El 
problema sorgeix pel fet que, actualment ja hi ha edi-
ficada la part corresponent al Parvulari, mentre que els 
alumnes de Primària encara són a l’antiga escola i, fins 
que no se’n faci la 2a ampliació no es poden iniciar les 
obres de remodelació de l’edifici antic i, a més, els alum-
nes estan repartits entre els dos edificis.

L’objectiu final és que entre l’escola nova, Parvulari i 
Primària, i l’escola antiga, Secundària, es formi un Ins-
titut-Escola global, sota el nom genèric d’Institut-Escola 
Lola Anglada.

La comunitat educativa es queixa del problemes organit-
zatius que comporta el fet que l’alumnat estigui repartit 
en dos espais diferents, perquè mentre no s’acabin les 
obres de l’escola nova no es començarà la rehabilitació 
de l’antiga i perquè el camí entre les dues escoles està 
insuficientment il·luminat i crea sensació d’inseguretat 
entre el personal de neteja, principalment.

Per aquest motiu, durant el Ple municipal de 29 de març, 
un representant de l’escola va demanar el suport de tots 
els grups municipals per tal de demanar a la Generalitat 
l’execució i el calendari de les obres. Aquest acord va ser 
lliurat al Departament d’Ensenyament, i, hores d’ara, no 
s’ha obtingut resposta.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Badalona va apro-
var, en data 5 d’abril d’aquest any, l’atorgament de llicèn-
cia municipal al Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya per a la construcció de la 2a ampliació 
de l’escola Lola Anglada.
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ajuts econòmics necessaris per poder realitzar la tasca 
encomanada.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Mònica Lafuente de la Torre
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria dels ajuts del Pla de concentració, inter-
cooperació i modernització de cooperatives 
per al 2011
Tram. 250-00386/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Les cooperatives agràries contribueixen de manera de-
cidida a l’activitat del sector agroalimentari català i per 
extensió, a l’economia catalana en el seu conjunt. Un dels 
punts més febles del nostre sistema cooperatiu és la ex-
cessiva fragmentació tant sectorial com territorial, així 
com una insuficient dimensió per ser competitives a l’ho-
ra d’abordar el mercat.

Per aquest motiu el Pla de Concentració, Intercooperació 
i Modernització de Cooperatives va esdevenir un ele-
ment imprescindible per assegurar la viabilitat de les co-
operatives agràries. Comprenia mesures per incrementar 
la dimensió econòmica, orientar la producció al mercat, 
professionalitzar la gestió, millorar la imatge de les prò-
pies cooperatives i dels seus productes i, en definitiva, 
contribuir a restablir i potenciar la competitivitat de les 
cooperatives agràries i les zones rurals.

Tenint en compte, també, que la Resolució 671/VIII del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, estableix 
entre d’altres els següents mandats al Govern: 

– Potenciar els ajuts i l’assessorament tècnic i empresari-
al per al foment de la concentració, la intercooperació i 
la modernització de les cooperatives i altres entitats as-
sociatives agràries, per a guanyar dimensió i compartir 
sinergies en processos tècnics, logístics i de gestió.

– Adequar els plans de modernització de les cooperati-
ves agràries catalanes a la necessitat que les convocatòri-
es tinguin caràcter pluriennal, com a mínim de tres anys, 
per a adaptar-les millor a la realitat i la planificació de 
les empreses.

2. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de MIFAS 
i insta el Govern de Catalunya a millorar els mecanismes 
comptables i a consolidar la via del conveni plurianual 
per tal d’evitar situacions d’aquest tipus que comprome-
ten la voluntat de moltes entitats socials.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VII, 
relativa al món agrari
Tram. 250-00385/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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 d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

Les cooperatives agràries són fonamentals pel món ru-
ral perquè la seva rendibilitat socioeconòmica és clau en 
l’equilibri territorial del país.

El Parlament de Catalunya va instar al Govern de la Ge-
neralitat i va quedar recollit en la resolució 671/VIII del 
Parlament de Catalunya sobre el món agrari aprovada 
el 14 d’abril de 2010, a elaborar un pla marc del coope-
rativisme agrari, i amb aquest objectiu calia que la Fe-
deració de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb el 
suport de l’Administració, elaborés un estudi que mostri 
la realitat de les cooperatives agràries amb caràcter glo-
bal i analitzi els factors de viabilitat, l’adequació de les 
capacitats de transformació, l’estructura comercial i les 
possibilitats de millora de la competitivitat, entre altres, 
per a avançar en la definició de les possibles línies d’ac-
tuació de futur i preveure sinergies i possibilitats d’inter-
cooperació.

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 donar compliment a l’apartat IV.2.e) de la reso-
lució 671/VII del Parlament de Catalunya sobre el món 
agrari aprovada el 14 d’abril de 2010, iniciant el treball 
en la major brevetat possible i dotant a la FCAC dels 
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1. Complir i fer efectius els compromisos establerts entre la 
Generalitat de Catalunya i l’empresa Habitatge Mu nicipal 
de Sabadell SA pel que fa a les promocions d’habitatges de 
lloguer que tenen atorgada la qualificació definitiva d’ha-
bitatge de protecció oficial amb data 31 de desembre del 
2010 i, en concret, pel que fa a la sol·licitud de subvenció 
que varen presentar en el marc del Pla del Dret a l’Habi-
tatge 2009-2012.

2. Incloure la partida econòmica corresponent per fer 
efectiu el punt 1 als pressupostos de l’any 2011.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Montser-
rat Capdevila Tatché, diputada del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les àrees de descans de les autopistes
Tram. 250-00388/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Josep Llobet Navarro, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Les àrees de descans i les àrees de servei de les autopis-
tes que transcorren per territori català presenten un estat 
lamentable i en el millor dels casos són manifestament 
millorables.

L’auditoria europea sobre les àrees de descans realitzada 
per Eurotest va posar de manifest que les àrees de des-
cans catalanes analitzades eren les pitjor qualificades de 
tota Europa.

Les àrees de descans tenen importants carències en quant 
a serveis, seguretat, il·luminació, neteja o equipaments. 
En el cas de les àrees de descans en territori de Catalu-
nya, aquestes en cap cas disposen de lavabos, equipa-
ment que és bàsic en les àrees de descans de les carrete-
res europees. Els espais per al descans no existeixen en 
la majoria dels casos. No hi ha zona de pícnic o estan en 
mal estat. No hi ha il·luminació i la brutícia s’acumula 
sense que el titular de la concessió faci, no ja cap millo-
ra, sinó les més elementals tasques de manteniment i ne-
teja, el que fa indesitjable l’estada a les àrees de descans.

La seguretat és un altre de les grans deficiències de les 
nostres àrees de descans. La inexistència d’il·luminació 
en la majoria dels casos, o el seu deficient manteniment, 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a convocar tan aviat com s’aprovin els pressupostos 
per a l’any 2011, els ajuts del Pla de Concentració, Inter-
cooperació i Modernització de Cooperatives per al 2011 
amb una dotació suficient per atendre la conjuntura i la 
necessitat de vertebració de l’oferta i que sigui de caràc-
ter pluriennal.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Mònica Lafuente de la Torre
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos entre la Generalitat i Ha-
bitatge Municipal de Sabadell, SA
Tram. 250-00387/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachi-
pi, diputat,, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 21 de març el Secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana de la Generalitat de Catalunya es va adreçar a 
la Societat Anònima Habitatge Municipal de Sabadell 
per tal de comunicar-li que el conjunt d’expedients pre-
sentats per l’esmentada societat a fi d’acollir-se als ajuts 
previstos per la normativa vigent l’any 2010, es troben en 
«una situació de suspensió de tràmits que es reiniciaran 
tan bon punt el Govern pugui trobar una sol·lució per te-
nir les dotacions econòmiques» que les possibilitin.

Donada la importància de les actuacions en matèria de 
promoció de lloguer a Sabadell i el greu impacte soci-
al de la seva paralització per part de l’actual Govern, el 
Grup Parlamentari Socialista considera que cal de forma 
urgent fer la previsió pressupostària corresponent i acce-
lerar la seva tramitació durant l’exercici 2011.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat de Catalunya a: 
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Proposta de resolució sobre l’excepció a la 
prohibició de circular els caps de setmana i 
els festius per als camions de transport de 
raïm o most durant el període de la verema
Tram. 250-00389/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Pere Calbó i Roca, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior.

Exposició de motius

A la xarxa viària catalana hi ha establertes una sèrie de 
restriccions a la circulació de vehicles pesants durant la 
majoria de caps de setmana de l’any i en altres festius 
assenyalats per a la possible gran afluència de vehicles a 
la xarxa viària. Aquestes restriccions afecten a les prin-
cipals carreteres catalanes.

Les restriccions es fixen anualment per part del Servei 
Català de Trànsit a través d’una resolució que estableix el 
calendari de restricció de circulació, les carreteres afec-
tades, el tipus de vehicles afectats i les excepcions que 
hi pugui haver. Recentment el Departament d’Interior 
ha modificat els criteris que venia aplicant l’anterior Go-
vern, reduint el nombre de dies i hores en que el trànsit 
de mercaderies està limitat. Malgrat això, la reducció de 
les limitacions ha estat encara curta per les necessitats 
del sector del transport.

Tot i la prohibició genèrica, existeixen determinades ex-
cepcions a la prohibició de circular. Aquestes excepcions 
permeten la circulació dels vehicles d’escombraries, de 
transport de bestiar viu, de llet crua, aigua de consum 
humà, els serveis de correus i la distribució de premsa 
diària.

Des de finals dels mes d’agost fins a començaments d’oc-
tubre té lloc la verema a la majoria de zones vinícoles de 
Catalunya. El raïm s’ha de collir en el moment òptim i 
en aquest moment el procés no es pot aturar per a poder 
elaborar bons vins i caves. El raïm es premsat immedia-
tament i es transforma en most que sovint cal transportar 
per les diferents carreteres de Catalunya.

Les restriccions de circulació afecten actualment a la cir-
culació de vehicles que participen en la verema i que 
transporten un producte perible, la qualitat del qual es pot 
veure seriosament afectada pel temps de transport. Això 
fa que durant la verema tots els diferents tipus de vehicles 
que hi participen puguin circular amb la màxima facilitat 
pel territori per tal que el raïm i els mostos arribin als 
elaboradors en les millors condicions de qualitat.

Això fa necessari que entre les excepcions ja existents a 
la circulació de vehicles pesants en dies festius s’afegeixi 

així com l’absència de càmeres de seguretat que perme-
tin vigilar les àrees, no fan d’aquestes àrees una zona 
tranquil·la de descans i relaxació. Els robatoris a les àre-
es catalanes no han deixat de ser notícia des de fa més 
d’una dècada, sense que se’n hagi adoptat cap mesura 
per incrementar la seva seguretat. Tampoc es poden tro-
bar telèfons d’emergència o ples SOS.

Entre els serveis que es poden trobar en àrees de des-
cans a Europa i que a casa nostra són absolutament des-
coneguts son instal·lacions per a persones amb mobili-
tat reduïda, instal·lacions per a l’eliminació de residus i 
subministrament d’aigua a les autocaravanes, càmeres 
de seguretat, telèfons d’emergència, amplies zones de 
descans i pícnic amb zones verdes aïllades del soroll de 
la carretera, lavabos o il·luminació suficient d’encesa au-
tomàtica per presència.

Per altre banda, les àrees de serveis, tot i disposar de mi-
llors serveis, també presenten importants dèficits de man-
teniment i neteja, seguretat i qualitat dels serveis, els quals 
haurien de ser supervisats per part de la concessionària.

Catalunya és una important destinació turística. Molts 
dels turistes que ens visiten o travessen el nostre territori 
fan servir la carretera per desplaçar-se, on han de fer atu-
rades per descansar. L’estat d’aquestes àrees proporciona 
una mala imatge al turisme que ens visita.

Al marge dels turistes, Catalunya com a terra de pas pel 
corredor mediterrani entre el nord d’Europa i la resta 
d’Espanya i cap el nord d’Àfrica, suporta un gran volum 
de transport de mercaderies per camió. Aquests vehicles, 
obligatòriament per normativa han de fer aturades de 
descans en l’activitat que queden reflectides en el tacò-
graf. Els transportistes, sovint es queixen de no trobar 
espais adequats per fer les aturades reglamentàries a la 
xarxa viària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Requerir a les empreses concessionàries d’autopistes 
que transcorren per territori de Catalunya per tal que fa-
cin les inversions necessàries per tal de millorar els equi-
paments, serveis, neteja, seguretat i il·luminació de les 
àrees de descans de les autopistes.

2. Requerir a les concessionàries de les àrees de servei 
de les autopistes catalanes la millora de les condicions 
de manteniment, neteja, seguretat i qualitat dels ser-
veis.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC
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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 reprendre de forma immediata els tràmits per 
a la construcció del nou centre docent de l’INEFC a les 
comarques del sud de Catalunya tot complint els termi-
nis previstos.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Laia Bonet Rull
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies del tren a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 250-00391/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent, sobre el soterrament de les vies de 
tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), per tal que 
sigui substanciada davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El soterrament de les vies de la línia de Vilanova i la 
Geltru i Vilafranca va ser una de les condicions que la 
ciutadania de L’Hospitalet va posar sobre la taula per ac-
ceptar que la línia de l’AVE passés per la ciutat de l’Hos-
pitalet. Després d’anys de molèsties d’obres que es duien 
dia i nit per tal de fer arribar l’AVE en la data pactada, 
el Govern central ha incomplert el seu compromís de so-
terrar les vies de la Renfe que passen per la ciutat en la 
data pactada amb la única excusa de la crisi econòmica.

La ciutadania de l’Hospitalet exigeix que es compleixin 
els terminis pactats, per tal que pugui gaudir d’aquest es-
pais ocupats per les barreres ferroviàries que divideixen 
la ciutat, com ja s’ha exigit i manifestat reiterades vegades 
per diferents forces polítiques i les entitats que s’agrupen a 
la plataforma «L’Hospitalet sense vies» hi ha la necessitat 
i la urgència que aquest projecte es realitzi amb celeritat 
per contribuir a la qualitat de vida i a la cohesió urbanís-
tica i social d’aquesta ciutat i reparar un greuge històric.

El Secretari d’Estat d’Infraestructures, el Sr. Víctor Morlán, 
va informar el passat mes de febrer que el projecte de 
soterrament de vies a l’Hospitalet quedava aturat i sense 
calendari previst per reprendre’l. Tot i la crisi cal priorit-
zar i hi ha infraestructures que per la seva transcendèn-

com a excepció la circulació de vehicles que transportin 
raïm i most de raïm durant el període que dura la vere-
ma, aproximadament des de mitjans d’agost fins a co-
mençaments d’octubre que aquesta finalitza.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a establir com a excepció a la prohibició de circula-
ció de vehicles pesants de transport de mercaderies per 
les carreteres de Catalunya durant els caps de setmana i 
festius, la circulació de camions que transportin raïm o 
most de raïm durant el període que dura la verema entre 
finals del mes d’agost i començaments del mes d’octubre.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Pere Calbó i Roca, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la represa dels 
tràmits per a la construcció del nou Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya al 
Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista i Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El passat 4 d’octubre de 2010 la Vicepresidenta del Con-
sell Rector de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya i els alcaldes dels Ajuntaments d’Amposta i 
Cambrils signaren al Palau de la Generalitat el protocol 
d’intencions per a la implantació d’un centre docent de 
l’INEFC a les comarques del sud de Catalunya, i en con-
cret a Cambrils i Amposta de manera conjunta.

La proposta recollida en el protocol d’intencions preveu que 
al setembre de 2012 entri en funcionament el nou centre.

Però després de cinc mesos, el conveni definitiu sembla 
que no està definit i no té encara data de signatura. La 
visita dels representants dels dos ajuntaments al nou Se-
cretari de l’Esport el dia 23 de febrer no va servir per re-
soldre la qüestió, i sembla que la Secretaria i els respon-
sables del Consell Rector de l’INEFC estan replantejant 
la implantació del nou centre.
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La millora de les connexions transfrontereres faria més 
eficient el nou sistema de rodalies de les comarques gi-
ronines que el Govern de la Generalitat s’ha compromès 
a crear, fent realitat el dret a la mobilitat de totes les per-
sones.

Aquesta línia ha de servir per millorar les relacions eco-
nòmiques, socials, culturals, educatives i turístiques a 
banda i banda de l’Albera. A tota Europa s’està imposant 
el concepte de «turisme responsable» que és aquell on 
l’usuari que tria una destinació o altra segons la seva pet-
jada ecològica. Poder arribar a un destí utilitzant trans-
port públic és un dels elements demandats i en aquest 
sentit la línia de tren esmentada té un paper vital.

També és necessari el manteniment de l’estació de Figue-
res del tren convencional al centre de la ciutat. Aquesta 
estació és un punt de trobada de tots els usuaris del tren de 
l’Alt Empordà, serveix de punt d’entrada dels usuaris-tu-
ristes que utilitzen el transport públic i beneficia el comerç 
de proximitat. El manteniment de l’estació faria necessari 
el soterrament d’una part del trajecte per evitar els passos 
a nivell que dificulten la mobilitat a la ciutat de Figueres.

Aquesta estació central ha de tenir una connexió ferro-
viària amb l’estació Figueres-Vilafant per potenciar la 
intermodalitat. Aquesta connexió s’ha de fer pel sud de 
la ciutat enllaçant la via convencional amb la via d’altes 
prestacions (TGV). La proposta de connexió ferroviària 
pel nord s’ha de descartar per la seva inviabilitat econò-
mica i ambiental.

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) Potenciar i millorar la línia de tren Figueres-Portbou-
Cervera de la Marenda, creant un servei de tren lleuger 
coordinat amb les connexions internacionals i amb el 
sistema de rodalies de les comarques gironines.

2) Mantenir l’estació central de Figueres de la línia con-
vencional.

3) Comunicar per tren les línies convencional i d’altes 
prestacions pel sud de la ciutat de Figueres.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

cia social requereixen un esforç suplementari per part de 
l’administració espanyola.

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 que faci les gestions necessàries per instar el go-
vern de l’Estat a: 

– Elaborar una calendarització definitiva, en el termini de 
tres mesos, del projecte de soterrament de les vies de tren 
procedents del sud al seu pas per la ciutat de l’Hospitalet, 
per tal que es puguin licitar les obres durant l’any 2011

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011

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

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la línia de tren entre Figueres, Portbou i 
Cervera de la Marenda, al Rosselló
Tram. 250-00392/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La línia de tren entre Figueres-Portbou-Cervera de la 
Marenda és un transport públic que s’ha de potenciar per 
millorar la mobilitat de la ciutadania d’aquest territori. 
Aquesta línia és vital per a la mobilitat dels pobles de la 
Mar d’Amunt (Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva i 
Selva de Mar), pels pobles situats entre Figueres i Girona 
(una vintena) i per a la comunicació amb els pobles del 
Rosselló fins a la seva capital, Perpinyà.

La infraestructura d’aquesta línia i el material mòbil es 
troben en molt mal estat, les avaries sovintegen i provo-
quen molts retards. A més, cal tenir en compte la incom-
prensible directiva del vent que suprimeix el tren quan fa 
massa vent, mentre no es suprimeix el trànsit a la carre-
tera, quan aquest és més perillós.

Hi ha una gran descoordinació en les connexions inter-
nacionals: dels 52 trens que acaben o comencen a Port-
bou o Cervera només 20 tenen enllaços de menys d’una 
hora d’espera.
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a designar l’Hospital Taulí com a centre pilot en el 
desplegament del Pla integral de la Salut Mental, per tal 
de garantir els recursos per a l’Hospital Taulí i el desple-
gament d’aquest model d’atenció integral en salut mental 
i addiccions.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de Cacaolat a Catalunya
Tram. 250-00394/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simo i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i Marc Sanglas i Alcantarilla, 
diputat, 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 d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Cacaolat va ser patentat per l’empresari làctic Joan Via-
der Roger el desembre de 1931, esdevenint el primer ba-
tut de cacau fabricat industrialment a tot el món. La idea 
del producte va néixer a partir del tast d’una beguda arte-
sanal que en Joan Viader i el seu pare, Marc Viader Bas, 
varen fer a Hongria. Marc Viader era el propietari de la 
granja Viader de Cardedeu i gerent de la fàbrica Letona. 
La invenció també va servir per a aprofitar la llet desna-
tada, coneguda com a xerigot, que, en aquella època, era 
un producte de rebuig, afegint-hi cacau i sucre.

El juny del 1933 surten les primeres ampolles. Les ven-
des es tripliquen en tres anys. La producció es va aturar 
entre 1936 i 1950, degut a la falta d’abastiment de cacau 
de qualitat a la postguerra.

El 1974, després d’un intent fallit d’expansió a Madrid, 
la família Viader es veu obligada a vendre Cacaolat a 
Clesa, que ja era propietària de Letona. La productora 
làctia impulsà el consum de Cacaolat a Catalunya i al 
País Valencià, al mateix temps que augmenta la publi-
citat per donar a conèixer el producte en les seves àrees 
de referència. El 2001 l’empresa va ser comprada per la 
multinacional italiana Parmalat i, des 2007, pertany a 
Nova Rumasa. Durant el 2007, pocs meses de comprar 
Letona, van vendre el solar que alberga la fàbrica, per 
uns 80 milions de euros, que van dedicar a altres aven-
tures empresarials, i deixaren l’empresa, amb 400 tre-

Proposta de resolució sobre la designació 
de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), per al desplegament del Pla in-
tegral d’atenció en salut mental
Tram. 250-00393/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana 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 Pla integral 
de la Salut Mental a l’Hospital Taulí, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les retallades pressupostàries de l’àmbit sanitari afec-
taran greument l’Hospital Taulí de Sabadell. Un centre 
hospitalari que té una població de referència de 427.219 
habitants no es pot permetre una davallada tant contun-
dent de recursos, ja que s’ha previst que la retallada sigui 
de 14 milions d’ euros.

Un dels departaments més afectats serà el de Salut Men-
tal. Les últimes estadístiques afirmen que durant l’úl-
tim any el centre de Salut Mental de l’Hospital Taulí va 
atendre més de 58.000 visites. Segons les previsions la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la Salut Mental es-
taria al voltant d’un 10,5% menys dels recursos de què 
es disposaven l’any anterior. Retallada que se suma a la 
de l’any passat, de manera que el descens total de recur-
sos és d’un 14% respecte el 2009. Per tal de fer front al 
reajustament pressupostari, ja s’han previst diverses me-
sures per encarar aquesta retallada, com deixar de con-
tractar nou persones, que fins ara cobrien substitucions 
i baixes. Tot plegat, generarà una manca d’atenció i una 
davallada de la qualitat dels serveis socials.

D’altra banda, cal tenir en compte que en el context ac-
tual de crisi econòmica, la prevalença de les malalties 
de Salut Mental s’accentua. L’estrès de moltes famílies 
s’incrementa per les situacions a què les porta la situació 
econòmica i, per tant, el risc de patir una malaltia men-
tal augmenta. Cal doncs, en aquests moments de crisi 
econòmica, que l’atenció a aquestes persones mantingui, 
com a mínim, la qualitat del servei.

La retallada pressupostària també podria afectar a l’apli-
cació del nou Pla Integral de Salut Mental i Addiccions. 
Un Pla que té per missió contribuir a la millora de la 
salut mental de la població i a la disminució de les de-
sigualtats socials de les persones amb Trastorn Mental i 
Addiccions. Si la retallada es confirma és obvi que el do-
cument no es podrà aplicar, perquè farien falta una gran 
quantitat de recursos que ara no es tenen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 
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i garanteixi la seva continuïtat en el mercat i els llocs de 
treball.

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

Proposta de resolució

1. Establir de forma urgent contactes amb el sector que 
permetin mantenir la continuïtat de l’empresa a Catalu-
nya, l’activitat i els llocs de treball.

2. Activar els mecanismes de crèdit públic que evitin l’a-
turada de l’activitat productiva i el manteniment dels ac-
tuals llocs de treball.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Decret 164/2010, de regulació dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Sergi de los 
Ríos Martínez, diputat, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació. 

Exposició de motius

Des del passat 9 de novembre de 2010 la nova normativa 
per als habitatges d’ús turístics atén i concilia, des d’una 
perspectiva multisectorial, l’adequada ordenació i regu-
lació efectiva d’una activitat econòmica, així com els 
usos que es desenvolupen en el territori i la convivència 
ciutadana.

El decret de regulació dels habitatges d’ús turístic desen-
volupa una nova conceptualització d’ús dels habitatges, 
sorgida arran de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007, del 
dret a l’habitatge. La nova ordenació incideix sobre ha-
bitatges que es cedeixen per realitzar-hi estades de tem-
porada que fins aquell moment estaven englobats dins la 
denominació genèrica d’apartaments turístics.

Els apartaments turístics estaven regulats des de feia molts 
anys, tot i que sota aquest nom trobàvem realitats molt 
diferents. Per exemple, com a apartaments turístics po-
díem identificar des de ressorts formats per una gran 
quantitat d’unitats d’allotjament, amb recepció i on es 
prestaven serveis hotelers (tipus hotel apartament), fins a 
habitatges particulars ubicats en el si d’una comunitat de 

balladors a Catalunya, en lloguer en un solar que havien 
d’abandonar aquest any.

El 2009, Nova Rumasa va anunciar que s’escindirà Ca-
caolat de Clesa perquè aquesta passi a ser una marca in-
dependent, amb la intenció que cotitzi en borsa.

En el 2010, en plena crisi, van anunciar la compra d’una 
parcel·la de 20.000m2 en Llinars Park per construir una 
nova planta en la que preveien invertir 40 milions d’eu-
ros, i que permetria produir tota la gamma de productes 
que ara en part es subcontracten a altres firmes de Clesa. 
En realitat però la «compra» era un lloguer amb opció de 
compra, i en encara en fase de carència perquè el solar 
es troba en fase d’obtenció de llicències. La situació dels 
mercats financers i l’alt preu van aparcar finalment el 
projecte i varen obrir negociacions per a vendre paquets 
del 5% del grup. L’empresari Manuel Esteve Garriga, va 
invertir nou milions pel 5% de l’empresa amb la finalitat 
de finançar la seva expansió i principalment la construc-
ció d’una nova planta.

Però la suspensió de pagaments de Cacaolat ha encès 
totes les alarmes. Els 500 treballadors de la companyía 
estan preocupats pel manteniment dels seus llocs de tre-
ball. Els sindicats i empleats de Cacaolat consideren que 
el hòlding dels Ruiz Mateos ha exprimit i buidat la caixa 
de la companyia per mantenir a altres empreses del grup, 
com Clesa.

Fruit de la crisi del grup i després de l’expedient de regu-
lació d’ocupació (ERO) a la planta del grup a Saragossa 
ha abocat Cacaolat a problemes de subministrament dels 
seus tetrabrics i envasos de plàstic. L’actual manca de 
liquidesa de Cacaolat dificultaria l’adquisició dels enva-
sos tetrabric. Malgrat això la direcció catalana ha decidit 
buscar nous proveïdors que li subministrin aquests en-
vasos per servir al canal de vendes dels supermercats. 
L’empresa no es planteja la retirada del batut de les línies 
dels supermercats i ja treballen intensament per evitar 
que faltin tetrabrics i ampolles de plàstic d’un litre, que 
es fan a la fàbrica de Clesa, a Madrid, també en concurs 
i parada des de fa setmanes. No es tracta d’una desapari-
ció, sinó que aquest tipus d’envasos poden arribar «amb 
comptagotes» a causa de l’esgotament de l’estoc dificul-
tant els subministrament.

Els problemes de Nueva Rumasa esquitxen Cacaolat, i 
van més enllà. El fons immobiliari Proactiva BCN-La 
Marina ha presentat una demanda de desnonament con-
tra Clesa, per l’impagament del lloguer de la planta de 
Cacaolat a Barcelona. A més, Proactiva li reclama un to-
tal de 42 milions d’euros que encara no ha abonat pel pa-
gament d’aquella operació immobiliària. En aquests mo-
ments la plantilla viu immersa en un estat de «desànim» 
i la direcció de Cacaolat s’està començant a endarrerir 
els pagaments de les nòmines.

Cacaolat és una empresa que té una quota de mercat del 
90% en l’hostaleria i del 60% en els supermercats. En 
el sector de l’alimentació es tem pel futur d’una marca 
amb una posició de lideratge absolut en el sector dels ba-
tuts de cacau, una facturació de més de noranta milions 
d’euros i una trajectòria de 85 anys. Davant del perill de 
que la firma acabi arrossegada per la caiguda de Nueva 
Rumasa, es fa necessari una actuació que salvi la marca 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de  la Gene-
ralitat a implementar els preceptes emanats del decret 
de 9  de novembre de 2010  de regulació d’habitatges d’ús 
tu rístic.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló  Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
pacte nacional per a la inclusió social i l’era-
dicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11424 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 impulsar un Pacte Naci-
onal per la Inclusió Social, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’existència d’un col·lectiu important de catalans i catala-
nes que viuen per sota del llindar de la pobresa i d’altres 
que corren el risc de caure-hi, constitueix, de ben segur, el 
principal repte que té el nostre país. Totes les dades apun-
ten a una problemàtica estructural, si bé aquesta s’ha ac-
centuat en els darrers anys per efecte de la crisi econòmica.

Segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, l’any 2009 el risc de pobresa afectava el 18,4% 
de la població de Catalunya, 1,8 punts més que l’any an-
terior. La població major de 65 anys és el col·lectiu més 
vulnerable, amb una taxa de risc a la pobresa del 25,1%, 
seguida dels menors de 16 anys (23,4%). D’altres dades 
ens indiquen, a més a més, que prop de 25.000 famílies 
catalanes viuen amb menys de 400 euros al mes, que en-
tre el 2007 i el 2010 s’han realitzat més de 44.000 execu-
cions hipotecàries a Catalunya o que 168.000 catalans i 
catalanes viuen en llars en què tots els seus membres es 
troben a l’atur.

Per la seva banda, les actuacions de les entitats socials 
que treballen per la inclusió social –com ara el Banc dels 
Aliments, Caritas o Creu Roja– reflecteixen, en els dar-
rers mesos, un increment substancial en el número de 
persones ateses.

Des del Govern de la Generalitat s’han impulsat diferents 
plans per a la inclusió i la cohesió social, el primer dels 
quals es va establir el 2006 amb l’objectiu de «donar un 

veïns residents i on no es prestaven serveis turístics (pi-
sos solts), passant per immobles independents de propi-
etat vertical (sia xalets o finques a la costa, de muntanya 
o en entorns rurals). 

Els edificis construïts expressament per a l’explotació tu-
rística, normalment s’explotaven per un empresari turís-
tic, pel seu compte i risc. En aquest sentit, una de les no-
vetats més destacables de la nova reglamentació és que 
aquesta activitat d’establiments d’apartaments turístics, 
en aquest sentit genuí, de blocs i conjunts explotats turís-
ticament no poden desenvolupar-se en habitatges.

Els pisos i les finques independents s’acostumaven a ce-
dir moblats, per dies, setmanes o mesos i es facturaven 
per dies i nits, d’acord amb el règim de preus i reser-
ves de la normativa turística. No obstant això, aquests 
habitatges es podien comercialitzar, al seu torn, com a 
lloguers de temporada, via Llei d’arrendaments urbans. 
Aquest factor contractual excloïa l’habitatge de la consi-
deració com a apartament turístic, malgrat que l’objecte 
de l’estada i la tipologia d’usuari hi coincidissin plena-
ment. Aquesta regulació, molt similar a la que encara 
regeix a la resta de l’Estat espanyol, confereix als “apar-
taments turístics” una condició de calaix de sastre de 
l’allotjament absolutament ineficaç des del punt de vista 
normatiu: introdueix confusió en la definició del produc-
te, dificulta el control administratiu i fiscal, disminueix 
la garantia per als usuaris i consumidors, i potencia el 
desconeixement del nombre cert d’habitatges destinats 
efectivament a aquest ús en un espai i temps concret.

Amb la nova regulació d’habitatges d’ús turístic s’atorga 
més eines de control públic d’aquesta oferta d’allotja-
ment, s’incrementa les garanties i els drets dels usuaris i 
es millora la convivència d’aquest ús amb altres usos re-
sidencials veïns. Així, el projecte normatiu basa la seva 
ordenació en el concepte de responsabilitat: Responsa-
bilitat dels propietaris dels habitatges, els quals són ara 
els obligats a demanar l’habilitació municipal; respon-
sabilitat solidària de l’intermediari, pel supòsit que in-
tervingui en la comercialització, en la bona destinació 
de l’habitatge d’ús turístic; responsabilitat de les admi-
nistracions públiques, tant la Generalitat de Catalunya, 
com la municipal i la tributària, atès que l’habilitació i 
identificació dels habitatges que es destinen a ús turístic 
en possibilita l’ordenació urbanística, el control i la dis-
ciplina administrativa. 

Amb l’aplicació del decret de regulació d’habitatges d’ús 
turístic es normativitza l’activitat d’habitatge d’ús turís-
tic amb plena consciència de la dimensió multisectorial. 
La seva regulació encara amb èxit l’adequada ordenació 
d’una activitat econòmica concreta, això és, la cessió de 
l’habitatge per a l’estada de temporada igual o inferior de 
tres mesos i la regulació efectiva d’una activitat incidida 
per béns jurídics en permanent necessitat de ponderació, 
com ara la llibertat en l’exercici d’una activitat econò-
mica, les funcions socials i econòmiques de l’habitatge, 
l’ordenació i el control adequat dels usos que es desen-
volupen en el territori, la convivència ciutadana i el dret 
dels veïns al descans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent:
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de 
juliol, de llibertat religiosa
Tram. 270-00005/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.05.2011 al 16.05.2011).

Finiment del termini: 17.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de 
juny, del règim electoral general
Tram. 270-00006/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.05.2011 al 16.05.2011).

Finiment del termini: 17.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 2/2011, d’economia soste-
nible
Tram. 270-00007/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 03.05.2011 al 16.05.2011).

Finiment del termini: 17.05.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2011.

canvi d’orientació profund a la política social de la Gene-
ralitat per tal de fer front al creixement i la generalització 
dels riscos de vulnerabilitat i exclusió social, conseqüèn-
cia de les transformacions estructurals d’ordre econòmic 
i productiu, sociodemogràfic i cultural que el canvi d’èpo-
ca i el nou segle comportava en les societats occidentals». 
Quatre anys després, es va aprovar el Pla d’Acció per a 
la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 2010-2013, 
que recollia l’experiència anterior i incorporava les lleis 
i decrets impulsats des del 2006, que regulaven drets de 
la població en general i garantien el suport a les persones 
més vulnerables. Aquest pla incorporava alguns principis 
i actuacions que, al nostre entendre, haurien de formar 
part de qualsevol estratègia de futur, com ara la perspec-
tiva comunitària, l’enfocament multidimensional i orien-
tat a les causes, la definició d’espais de negociació i co-
responsabilitat entre els administracions, agents privats i 
teixit associatiu, o l’enfocament proactiu.

En qualsevol cas, per tal d’assumir aquest repte de país 
ens cal complementar aquests instruments –tan les ac-
tuacions del teixit social com les de les diferents admi-
nistracions, coordinades amb diferents taules de treball– 
amb un marc potent, que superi els cicles electorals i 
comprometi tots els agents implicats en un gran acord 
nacional. I que, per damunt de tot, estableixi els recursos 
i les mesures concretes a impulsar.

En aquest sentit, el nostre grup parlamentari considera 
que resulta idònia la fórmula d’un Pacte Nacional per la 
Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa. A nivell lo-
cal, disposem d’alguna experiència clarament positiva en 
aquest sentit; i, des d’una perspectiva nacional, els acords 
impulsats durant la darrera legislatura –d’entre els quals 
volem subratllar el Pacte Nacional per a la Immigració– 
s’han validat no només com una fórmula possible, sinó 
sobretot necessària per afrontar reptes que són de país i 
bastir una aliança conjunta de tots els agents implicats. 
Les mateixes entitats del Tercer Sector han reclamat, en 
reiterades ocasions, aquest compromís nacional i han 
mostrat la seva predisposició a participar-hi.

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 impulsar i concretar, durant la present legislatura, 
un Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradicació 
de la Pobresa, que comprometi tots els agents socials, 
administracions i partits polítics en un objectiu de país, 
més enllà dels períodes electorals, i que ens permeti dis-
senyar eines per a prevenir el risc d’exclusió social, es-
tablir els mecanismes d’intervenció i, sobretot, fixar un 
horitzó per a reduir al màxim la pobresa a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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3.20. TRAMITACIONS EN CURS 56

Interpel·lació al Govern sobre la situació eco-
nòmica i l’estat de les finances públiques
Tram. 300-00043/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11906 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació econòmica i l’estat de les finances públiques?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de les 
retallades en serveis socials i en equipaments
Tram. 300-00044/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11907 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’im-
pacte de les retallades en serveis socials i equipaments?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les retallades 
pressupostàries i llurs efectes en el servei pú-
blic de salut
Tram. 300-00041/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 11862 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.04.2011

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 138 del Reglament 
del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Go-
vern per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2011.

– Quines seran les retallades pressupostàries aplicades 
pel Govern de la Generalitat i quins efectes tindran aques-
tes sobre el servei públic de salut?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació del 
personal de la funció pública
Tram. 300-00042/09

Presentació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11866 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta la interpel·lació següent al 
Govern per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2011.

– Quines són les polítiques del Govern en relació a l’ocu-
pació dels treballadors i treballadores de la funció pú-
blica?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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3.20. TRAMITACIONS EN CURS 57

Interpel·lació al Govern sobre el dèficit pre-
vist per als anys 2012, 2013 i 2014
Tram. 300-00047/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 11934 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel-
lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig.

– Quin és el capteniment del Govern en relació als esce-
naris de dèficit previstos per al 2012, 2013 i 2014, des-
prés del Consell de Política Fiscal i Financera tingut el 
passat dia 27 d’abril a Madrid, i dels acords que s’hi van 
adoptar?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la violència 
masclista
Tram. 300-00048/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 11935 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel-
lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig.

– Quina és l’actuació del Govern en matèria de violència 
masclista?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibili-
tat i la qualitat assistencial del sistema sa-
nitari
Tram. 300-00045/09

Presentació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11910 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 4 i 5 de maig de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la soste-
nibilitat i qualitat assistèncial del sistema sanitari català.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
ciutadana als municipis
Tram. 300-00046/09

Presentació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11932 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 29.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que 
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els pro-
pers dies 4 i 5 de maig d’enguany: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat en l’àmbit de la seguretat ciutadana a les 
ciutats i viles de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat
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3.30.06. TRAMITACIONS EN CURS 58

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 11792).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.04.2011.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Consell 
relatiu a la competència, la llei aplicable, el 
reconeixement i l’execució de resolucions en 
matèria d’efectes patrimonials de les unions 
registrades
Tram. 295-00027/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 11667).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.04.2011 al 28.04.2011).

Finiment del termini: 29.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2011.

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 11792).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.04.2011.

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 28/2010, referent a la contractació del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
corresponent al 2007
Tram. 256-00086/08

Anul·lació de l’acord de coneixement de l’In-
forme

N. de la R.: En el BOPC 27, del 28 de febrer de 2011, a la 
pàgina 10, es va publicar, per error, el coneixement de 
l’informe. Per consegüent, aquest acord queda anul·lat i 
l’Informe resta pendent d’ésser tramitat.

3.40. PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Consell 
relatiu a la competència, la llei aplicable, el 
reconeixement i l’execució de resolucions en 
matèria de règims economicomatrimonials
Tram. 295-00026/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 11667).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.04.2011 al 28.04.2011).

Finiment del termini: 29.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2011.



2 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 63

4.45.12. INFORMACIó 59

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 1/IX, so-
bre el diàleg social
Tram. 390-00001/09

Sol·licitud de criteri del Ple

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 11404).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.04.2011. (D’acord 
amb l’article140.6 del Reglament, s’admet a tràmit la sol-
licitud. El control del compliment de la Moció 1/IX s’ha 
d’incloure automàticament a l’ordre del dia del primer 
Ple ordinari).

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 140 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente solicitud de control de cumplimiento de la 
Moció 1/IX del Parlament de Catalunya, sobre el diàleg 
social (tram. 302-00002/09)

Exposición de motivos

El día 11 de febrero, el presidente de la Generalitat Artur 
Mas convocó una cumbre en la que los agentes económi-
cos, sociales y políticos tuvieran ocasión de poner en co-
mún ideas para salir de la crisis.

En una moción aprobada durante la sesión plenaria que 
se celebró el día 23 de febrero, el Parlament de Catalu-
nya instó al Govern a que el diagnóstico sobre la crisis 
fuera compartido en la cumbre por los agentes económi-
cos, sociales y políticos. Además, se incluyó también a 
los agentes financieros debido a una enmienda presenta-
da por el Subgrupo Parlamentario C’s.

Al constatar la ausencia de una representación de los 
agentes financieros el día de la celebración de la cumbre, 
25 de marzo, el representante de C’s recordó que se esta-
ba incumpliendo la moción aprobada por el Parlament de 
Catalunya. El propio presidente de la Generalitat Artur 
Mas reconoció públicamente que le había parecido más 
oportuno no convocar a los agentes financieros.

Por todo ello, se presenta la siguiente solicitud:

Solicitud de control de cumplimiento de la 
moció 1/ix del parlament de catalunya, sobre 
el diàleg social

Ante el incumplimiento objetivamente constatable al 
que se refiere el artículo 140.6 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, se presenta la siguiente solicitud 

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Proposta d’incorporació d’especialistes o 
tècnics
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2011
Tramitació: Comissió de Polítiques de Joventut

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord l’article 54.3.d 
del Reglament, i també segons la Resolució 8/IX del Par-
lament, sobre la incorporació de representants d’entitats 
i grups vinculats a l’àmbit de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, proposen la incorporació a la comissió dels 
membres següents: 

– Marta Pascal i Capdevila, vicepresidenta de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya

– Iban Rabasa i Benavent, president de la Unió de Joves

– Javier López Fernández, primer secretari de la Joven-
tut Socialista de Catalunya

– Marcos Sánchez Siles, noves Generacions del Partit 
Popular de Catalunya

– Janet Sanz Cid, portaveu de Joves d’Esquerra Verda - 
Joves amb Iniciativa

– Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu nacional 
de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya

– Inés Arrimadas García, portaveu de Joves de Ciuta-
dans - J’s 

– Benjamí Aguilar Domènech, president del Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya

– Jordi Garcia Guitart, Federació Catalana de Municipis

– Miquel Buch i Moya, president del Fòrum de Joves Re-
gidors de l’Associació Catalana de Municipis

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Roger Montañola i Busquets, portaveu GP CiU; Núria 
Ventura i Brusca, portaveu GP PSC; José Antonio Coto 
Roquet, portaveu GP PP; Laura Massana Mas, porta-
veu GP ICV-EUiA; Pere Aragonès i Garcia, portaveu GP 
ERC; Albert Rivera Díaz, portaveu SP Ciutadans
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4.53.03. INFORMACIó 60

Control del compliment de la Moció 15/IX, 
sobre la desocupació juvenil i les polítiques 
de joventut
Tram. 390-00015/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011

Control del compliment de la Moció 16/IX, 
sobre la coordinació i l’impuls de la política 
lingüística
Tram. 390-00016/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i les seves polítiques d’o-
cupació
Tram. 354-00017/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 4, del 
27.04.2011 (DSPC-C 64).

de control de cumplimiento de esta moción para que sea 
debatido en la próxima sesión plenaria.

Palau del Parlament, 19 de abril de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Control del compliment de la Moció 12/IX, 
sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 390-00012/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011

Control del compliment de la Moció 13/IX, 
sobre les relacions del Govern amb l’Ajunta-
ment de Barcelona
Tram. 390-00013/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011

Control del compliment de la Moció 14/IX, 
sobre el present i el futur de l’energia nucle-
ar a Catalunya
Tram. 390-00014/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2011
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4.53.05. INFORMACIó 61

Sol·licitud de compareixença del president de 
la Federació d’Entitats Catalanes de Rama-
ders d’Oví i Cabrum davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Me-
di Natural perquè informi sobre els projectes 
de la Federació, la problemàtica del sector i el 
consum de carn de xai
Tram. 356-00088/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
27.04.2011 (DSPC-C 67).

Sol·licitud de compareixença del president 
i de representants de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè donin a 
conèixer llur opinió sobre les polítiques d’uni-
versitats, recerca i innovació
Tram. 356-00089/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 10864).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, sessió del 28.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Plataforma «Ni un pas enrere, in-
vertim en futur» davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè informi 
sobre les activitats que duu a terme
Tram. 356-00090/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Rafael López i Rueda, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Jordi Miralles i Conte, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 11067).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 26.04.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Medi Natural sobre l’activitat i 
les línies d’actuació del Departament
Tram. 354-00031/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió núm. 3, del 27.04.2011 
(DSPC-C 67).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè presen-
ti l’Informe sobre la programació 2010-2011 
a Televisió de Catalunya i el Grup d’Emisso-
res de Catalunya Ràdio
Tram. 356-00087/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laia 
Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
mel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Albert Rivera Díaz, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 10790).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, sessió del 27.04.2011.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’un alt representant o una 
alta representant de la Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a informar 
sobre la situació de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00005/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 27.04.2011 
(DSPC-C 63).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 27.04.2011 
(DSPC-C 63).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 27.04.2011 
(DSPC-C 63).

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 26.04.2011 (DSPC-C 62).

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informi sobre la situació de 
la premsa comarcal i local
Tram. 356-00092/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 11325).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, sessió del 18.04.2011.

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 el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i les seves polítiques d’ocupació
Tram. 355-00029/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 4, del 
27.04.2011 (DSPC-C 64).

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural amb 
el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Medi Natural sobre l’activitat i les línies 
d’actuació del Departament
Tram. 355-00030/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió núm. 3, del 27.04.2011 
(DSPC-C 67).
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 27.04.2011 
(DSPC-C 63).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 27.04.2011 
(DSPC-C 63).

Compareixença de representants de la Tau-
la del Tercer Sector davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre les conclusions del III Congrés 
del Tercer Sector Social
Tram. 357-00013/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 26.04.2011 
(DSPC-C 62).

Compareixença de Francesc Guardans, pre-
sident del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts, davant la Comissió de Cultura 
i Llengua per a informar sobre les activitats 
que es duran a terme durant el seu mandat
Tram. 357-00034/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 27.04.2011 (DSPC-C 66).

Compareixença de representants de la Pla-
taforma «Ni un pas enrere, invertim en fu-
tur» davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre les activi-
tats que duu a terme
Tram. 357-00036/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 26.04.2011 (DSPC-C 62).

Compareixença del president de la Federa-
ció d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i 
Cabrum davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre els projectes de la Fede-
ració, la problemàtica del sector i el consum 
de carn de xai
Tram. 357-00037/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
27.04.2011 (DSPC-C 67).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 27.04.2011 (DSPC-C 67).

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el president del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts per a in-
formar sobre l’activitat del Consell
Tram. 359-00004/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 27.04.2011 (DSPC-C 66).
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10. Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
i l’estat de les finances públiques. Tram. 300-00043/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el dèficit previst per als 
anys 2012, 2013 i 2014. Tram. 300-00047/09. Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de les reta-
llades en serveis socials i en equipaments. Tram. 300-
00044/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana 
als municipis. Tram. 300-00046/09. Pere Calbó i Roca, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la violència masclista. 
Tram. 300-00048/09. Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire. Tram. 302-
00026/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut. Tram. 
302-00027/09. Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la liquiditat i el finançament dels ens locals. Tram. 302-
00028/09. Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i 
votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atur i les polítiques d’ocupació. Tram. 302-00029/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la prostitució. Tram. 302-00030/09. Subgrup Parlamen-
tari Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut. Tram. 
302-00031/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació 
i de suport a emprenedors i a autònoms. Tram. 302-
00032/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 10

Convocada per al dia 4 de maig de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

4 de maig de 2011

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el 
dia 4 de maig, a les 10.00 h.)

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Informe del Síndic de Greuges al Parlament correspo-
nent al 2010. Tram. 360-00002/09. Síndic de Greuges. 
Presentació de l’informe (Informe: BOPC 31, 3).

4. Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 1/2009, 
del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competèn-
cia. Tram. 200-00002/09. Govern de la Generalitat. Pro-
posta de tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 
62, 5).

5. Proposició de llei del contracte d’integració de les per-
sones nouvingudes a Catalunya. Tram. 202-00027/09. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-
bat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat. (Text 
presentat: BOPC 37, 15.)

6. Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. Tram. 202-00028/09. 
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la 
totalitat. (Text presentat: BOPC 37, 17.)

7. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació del personal 
de la funció pública. Tram. 300-00042/09. Mercè Civit 
Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les retallades pressupos-
tàries i llurs efectes en el servei públic de salut. Tram. 
300-00041/09. Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-
talana per la Independència. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la quali-
tat assistencial del sistema sanitari. Tram. 300-00045/09. 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de reconsideració de la Mesa so-
bre l’admissió a tràmit d’una proposició de llei
Reg. 8049

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Laia Bonet Rull, por-
taveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que s’estableix l’article 30 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten la següent petició de re-
consideració sobre la Proposició de llei d’anul·lació de la 
subvenció a Endesa atorgada pel Govern en funcions de 
la Generalitat de Catalunya, en Acord de Govern del 30 
de novembre de 2010 (N.T 202-00024/09), i sol·liciten a 
la Mesa la seva inadmissió a tràmit.

Antecedents

a) El 22 de febrer, el Subgrup parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (SI) presenta la proposició 
de llei objecte de reconsideració (N.T. 202-00024/09).

b) La Mesa del Parlament, en la seva sessió del dia 10 de 
març va acordar, en virtut de la potestat que li atribueix 
l’article 102 del RPC i després de qualificar la iniciativa, 
la seva admissió a tràmit.

c) El 15 de març es publica al Butlletí Oficial del Parla-
ment la proposició de llei (núm. 37, pàg. 9).

Fonamentació

1. El grup parlamentari sotasignat considera que, atenent 
la data de publicació de la iniciativa i segons l’article 
30.2 del RPC, es troba en temps i forma per sol·licitar la 
reconsideració.

2. El sentit de la reconsideració recau en el fet de con-
siderar que no procedeix anul·lar un acte de naturalesa 
administrativa, com és el que es determina en l’objecte 
de la proposició de llei (anul·lar una subvenció) mitjan-
çant una llei.

L’acte administratiu objecte d’anul·lació per la proposi-
ció de llei objecte de reconsideració la dimana de la Llei 
18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric.

Aquesta llei no estableix que el finançament de la millo-
ra de la qualitat del subministrament elèctric hagi d’ésser 
acordat per via normativa, i menys encara amb norma amb 
rang de llei. Per aquest motiu, cal interpretar que aquestes 
actuacions adoptaran la forma habitual de l’activitat admi-
nistrativa formalitzada: els actes administratius.

D’altra banda, el Conveni de col·laboració que també 
s’esmenta en els antecedents que acompanyen a la pro-
posició de llei estableix, a la clàusula cinquena, que 
aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà 

per les estipulacions que conté i, en el que aquestes no 
preveuen, així com per a la resolució dels dubtes que es 
puguin presentar, pels principis de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.

Els acords que es deriven d’aquest conveni són actes pu-
rament administratius realitzats per l’Administració Pú-
blica en exercici de la seva potestat administrativa.

3. Els actes administratius constitueixen un producte ju-
rídic habitual en el dret administratiu i són una de les fi-
gures en què es concreta l’activitat més característica de 
les administracions públiques quan exerceixen potestats 
públiques. La seva revisió compta amb els mecanismes 
establerts en l’ordenament jurídico-administratiu, que 
distingeix els diferents supòsits en funció de si és per 
motius d’oportunitat o de legalitat. En aquest darrer cas, 
la validesa d’un acte administratiu pot veure’s afectada, 
en funció de la gravetat del vici de legalitat, per motius 
de nul·litat o d’anul·labilitat de l’acte administratiu.

Per tant, procedir a l’anul·lació d’un acte administratiu, com 
és una subvenció, mitjançant una llei és recórrer a un instru-
ment erroni i sobredimensionat i desvirtua, a més, el marc 
normatiu existent així com la funcionalitat de les categories 
d’anul·labilitat i de nul·litat dels actes administratius.

4. La utilització d’una iniciativa legislativa en aquest àm-
bit tan sols seria admissible si es pretengués modificar 
precisament la forma jurídico-administrativa que han 
d’adoptar aquestes actuacions de finançament, o bé per 
modificar el supòsits en els que es poden atorgar aques-
tes subvencions.

Altres sí,

El Grup sotasignat considera que es produeix un frau de 
Reglament del Parlament i en concret, de l’article 100, 
quan es confonen els instruments adients per a fer efectiva 
la funció de control del Govern que té assignada aquesta 
Cambra, amb els instruments corresponents a una altra 
funció essencial del Parlament: la funció legislativa.

En aquesta voluntat de confondre els instruments pot te-
nir un pes determinant la notorietat i publicitat del debat 
que pugui generar una iniciativa parlamentària ja que 
mentre que la presa en consideració de les proposicions 
de llei, d’acord amb l’article 105 del RPC, s’efectua en 
una sessió plenària, el tractament d’altres mecanismes 
d’impuls i control polític del Govern, com les propostes 
de resolució, es reserva a espais de debat més reduïts, 
com les comissions.

En conseqüència de tot l’exposat, el Grup Parlamentari 
Socialista, sol·licita 

Que es tingui per presentada aquesta petició de recon-
sideració i es declari la inadmissibilitat a tràmit de la 
proposició de llei d’anul·lació de la subvenció a Endesa 
atorgada pel Govern en funcions de la Generalitat de Ca-
talunya en Acord de Govern del 30 de novembre de 2010 
(N.T. 202-00024/09), mitjançant resolució motivada de 
la Mesa del Parlament, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 30 del RPC.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Laia Bonet Rull
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Pressupost del Parlament per al 2011
Tram. 230-00001/09 i 230-00002/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 57)

N. de la R.: En el BOPC 57, del 18 d’abril de 2011, s’ha-
via de publicar també el pressupost del Síndic de Greuges 
per al 2011, el qual es reprodueix a continuació.

Pressupost del Síndic de Greuges per al 2011    

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte 

Síndic

Import 
concepte 
A.C.P.T

Import 
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  7.941.096,49

1     REMUNERACIONS DEL PERSONAL       6.274.168,24
             
  10   ALTS CÀRRECS     339.519,35  
    100   Retribucions bàsiques i altres remu-

neracions  
       

    1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 152.698,87      
    1000002 Retribucions complementàries alts 

càrrecs
186.820,48      

             
  11   PERSONAL EVENTUAL     2.513.076,57  
    110   Personal eventual        
    1100001 Retribucions bàsiques 1.496.012,03 92.605,76    
    1100002 Retribucions complementàries 849.855,44 74.603,34    
             
  12   PERSONAL FUNCIONARI     1.995.529,25  
    120   Retribucions bàsiques        
    1200001 Retribucions bàsiques 1.267.815,36 21.796,23    
    121   Retribucions complementàries        
    1210001 Retribucions complementàries 692.954,50 12.963,16    
             
  13   PERSONAL LABORAL     168.523,74  
    131   Personal laboral temporal        
    1310001 Retribucions bàsiques 106.801,24      
    1310002 Retribucions complementàries 61.722,50      
             
  15   INCENTIUS AL RENDIMENT 

I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
    176.419,33  

    150   Incentius al rendiment         
    1500001 Productivitat 144.062,00 7.938,00    
    151   Activitats extraordinàries        
    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 24.419,33      
             
  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS 

SOCIALS
    1.000.100,00  

    160   Quotes socials        
    1600001 Seguretat Social 966.600,00 33.400,00    
    1600002 MUFACE 100,00      
    1600004 Altres règims de previsió social 0,00      
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte 

Síndic

Import 
concepte 
A.C.P.T

Import 
article

Import total 
i per capítol

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTA CIONS 
SOCIALS

    81.000,00  

    171   Pensions         
    1710001 Aportacions a plans de pensions 78.300,00 2.700,00    
    172   Prestacions complementàries        
    1720001 Prestacions complementàries 0,00      
    173   Despeses socials        
    1730001 Despeses socials 0,00      
                 
2     DESPESES DE BÉNS CORRENTS 

I DE SERVEIS
      1.450.728,25

             
  20   LLOGUERS I CÀNONS     84.000,00  
    200   Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions
       

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construccions

100,00      

    201   Lloguers i cànons de material transport        
    2010001 Lloguers i cànons de material de transport 19.847,20      
    202   Lloguers i cànons d’equips per a pro-

cés de dades i programari
       

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a pro-
cés de dades i programari

23.002,80      

    2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 40.050,00      
    203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 

material
       

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material

1.000,00      

             
  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ     86.000,00  
    210   Conservació, reparació i manteni-

ment terrenys, béns naturals, edificis 
i altres construccions

       

    2100001 Conservació, reparació i manteniment 
de terrenys, béns naturals, edificis i al-
tres construccions

23.901,37      

    211   Conservació, reparació i manteni-
ment material transport

       

    2110001 Conservació, reparació i manteniment 
material transport

0,00      

    212   Conservació, reparació i manteni-
ment d’equips procés de dades

       

    2120001 Manteniment maquinari 25.522,02      
    2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores
1.476,61      

    2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 15.100,00      
    213   Conservació, reparació i manteni-

ment d’altre immobilitzat material
       

    2130001 Conservació, reparació i manteniment 
d’altre immobilitzat material

0,00      

    214   Altres despeses de conservació, re-
paració i manteniment

       

    2140001 Altres despeses de conservació, repa-
ració i manteniment

20.000,00      

             
  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS 

I ALTRES
    1.032.728,25  

    220   Material d’oficina        
    2200001 Material ordinari no inventariable 29.380,43      
    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publi-

cacions
4.909,00      

    221   Subministraments         
    2210001 Aigua i energia 96.800,00      
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte 

Síndic

Import 
concepte 
A.C.P.T

Import 
article

Import total 
i per capítol

      2210002 Combustible per a mitjans de transport 1.000,00      
      2210003 Vestuari 1.000,00      
    2210005 Productes farmacèutics i analítiques 0,00      
    2210006 Compres de mercaderies i matèries 

primeres
0,00      

    2210089 Altres subministraments 16.000,00      
    222   Comunicacions postals, telefòniques 

i altres
       

    2220001 Comunicacions postals, missatgeria 
i altres

34.000,00      

    2220002 Comunicacions mitjançant ser. veu 
i dades adquirits entitats Generalitat

48.000,00      

    2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu 
i dades adquirits altres entitats

44.478,26      

    223   Transports        
    2230001 Transports 0,00      
    224   Despeses d’assegurances        
    2240001 Despeses d’assegurances 15.500,00      
    225   Tributs        
    2250001 Tributs 2.000,00      
    226   Despeses diverses        
    2260001 Exposicions, certàmens i altres activi-

tats de promoció
0,00      

    2260002 Atencions protocol·làries i represen-
tatives

5.000,00      

    2260003 Publicitat, difusió i campanyes institu-
cionals

80.000,00      

    2260004 Inscripció com a soci 0,00      
    2260005 Organitzacions reunions, conferències 

i cursos
41.100,00      

    2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 0,00      
    2260009 Funcionament consells i òrgans col·le giats 18.800,00      
    2260011 Formació de personal propi 45.000,00      
    2260012 Despeses de primer establiment 0,00 87.113,04    
    2260033 Desenvolupament programes segure-

tat i salut laborals en el treball per pre-
venció de riscos laborals

10.300,00      

    2260039 Despeses per serveis bancaris 1.500,00      
    2260089 Altres despeses diverses 20.210,00      
    227   Treballs realitzats per altres empreses        
    2270001 Neteja i sanejament 179.000,00      
    2270002 Seguretat 79.456,52      
    2270005 Estudis i dictàmens 30.290,00      
    2270008 Intèrprets i traductors 60.000,00      
    2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció
15.853,00      

    2270013 Treballs tècnics 23.400,00      
    2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques
42.638,00      

    228   Serveis informàtics i de telecomuni-
cacions

       

    2280001 Serveis informàtics i telecomunicacions 
realitzats per entitats de la Generalitat

0,00      

    2280004 Serveis informàtics i telecomunicacions 
realitzats per altres entitats 

0,00      

             
  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 

SERVEI
    205.000,00  

    230   Dietes, locomoció i trasllats        
    230001 Dietes, locomoció i trasllats 100.000,00      
    231   Altres indemnitzacions        
    2310001 Altres indemnitzacions 0,00      
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte 

Síndic

Import 
concepte 
A.C.P.T

Import 
article

Import total 
i per capítol

    232   Ajuts menjar        
    2320001 Ajuts menjar 60.000,00      
    233   Fons d’acció social        
    2330001 Fons d’acció social 45.000,00      
             
  24   DESPESES DE PUBLICACIONS     43.000,00  
    240   Despeses de publicacions        
    2400001 Despeses de publicacions 43.000,00      
             
             
4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS       30.000,00
             
  48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI 

DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORA-
TIUS

    0,00  

    482   A altres institucions sense fi de lucre        
    4820001 A altres institucions sense fi de lucre 0,00      
    4820006 A grups parlamentaris 0,00      
             
  49   A L’EXTERIOR     30.000,00  
    490   A l’exterior        
    4900001 A l’exterior 30.000,00      
             
6     INVERSIONS REALS       181.200,00
             
  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS
    40.000,00  

    610   Inversions en edificis i altres cons-
truccions

       

    6100001 Inversions en edificis i altres construc-
cions

40.000,00      

             
  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INS-

TAL·LACIONS I UTILLATGE
    38.600,00  

    620   Inversions en maquinària, instal·la-
cions i utillatge

       

    6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions 
i utillatge

36.350,00 2.250,00    

             
  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS     10.000,00  
    640   Inversions en mobiliari i estris        
    6400001 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00      
             
  65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 

DE DADES I TELECOMUNICACIONS
    32.000,00  

    650   Inversions equips procés de dades 
i telecomunicacions

       

    6500001 Inversions equips procés de dades 
i telecomunicacions

29.600,00 2.400,00    

             
  67   INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILIT-

ZAT MATERIAL
    15.000,00  

    670   Inversions en altre immobilitzat material        
    6700001 Inversions en altre immobilitzat material 15.000,00      
             
  68   INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMA-

TERIAL
    45.600,00  

    680   Inversions immobilitzat immaterial        
    6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 45.600,00      
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4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Fi de l’adscripció provisional d’un funcio-
nari de carrera

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 26.04.2011

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió del 10 de març de 
2011, va acordar adscriure provisionalment Bernat Xa-
vier Muixench i Maspons al lloc de treball d’uixer espe-
cialitzat en identificació del Departament d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Seguretat, grup C2, nivell 4, amb 
efectes a partir de la data de presa de possessió i fins a la 
incorporació efectiva de la personal titular de la plaça.

Atès que el 2 de maig de 2011 es produirà la incorpora-
ció efectiva de la persona titular de la plaça i, en conse-
qüència, finalitzen les causes que motivaren l’adscripció 
provisional de Bernat Xavier Muixench i Maspons.

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

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte 

Síndic

Import 
concepte 
A.C.P.T

Import 
article

Import total 
i per capítol

8     ACTIUS FINANCERS       5.000,00
             
  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BES-

TRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC
    5.000,00  

    830   Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic

       

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 3.000,00      
             
  84   CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES        
    840   Dipòsits constituïts        
    8410001 Fiances constituïdes 2.000,00      

acOrda: 

Deixar sense efecte l’adscripció provisional de Bernat 
Xavier Muixench i Maspons al lloc de treball d’uixer 
especialitzat en identificació del Departament d’Infraes-
tructures, Equipaments i Seguretat, grup C2, nivell 4, a 
partir del dia 2 de maig de 2011.

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 termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu, davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i el millorament de les retribucions dels lletrats del torn d’ofici
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	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre la convocatòria del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral amb relació als projectes en aquest territori
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	Proposta de resolució sobre l’actuació de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball davant Yamaha per a vetllar pels drets dels treballadors en llurs reivindicacions
	Tram. 250-00342/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00343/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’eix viari entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort
	Tram. 250-00344/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment del programa de planejament territorial i del Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
	Tram. 250-00345/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment dels recursos i els serveis de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00346/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’acabament de la segona fase de l’ampliació de l’hospital
	Tram. 250-00347/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al baix Montseny
	Tram. 250-00348/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la promoció de les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 250-00349/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Segur de Calafell (Baix Penedès)
	Tram. 250-00350/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la constitució de les vegueries de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00351/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries transfontereres entre l’Alt Empordà i el Rosselló
	Tram. 250-00352/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment d’acords entre les entitats juvenils i els instituts públics per a exposar a l’alumnat els projectes associatius
	Tram. 250-00353/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la restauració de la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Maresme)
	Tram. 250-00354/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els peritatges de les afectacions causades per les obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
	Tram. 250-00355/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit del límit d’edat per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00357/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un òrgan de representació política al Baix Llobregat com a canal de comunicació amb el Govern
	Tram. 250-00358/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la consolidació del pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística per a cobrir la demanda de cursos de català
	Tram. 250-00359/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un centre d’atenció primària al barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00360/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’execució del projecte del nou centre d’atenció primària del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	Tram. 250-00361/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
	Tram. 250-00362/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió del llentiscle al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
	Tram. 250-00363/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
	Tram. 250-00364/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres per a l’accessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat
	Tram. 250-00365/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transformació de la base de muntatge i manteniment de Vilafranca en una estació per a trens d’alta velocitat
	Tram. 250-00366/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment de descomptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usuaris discapacitats
	Tram. 250-00367/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans a les agrupacions de defensa forestal del Maresme per a la prevenció i la lluita contra els incendis forestals
	Tram. 250-00368/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un districte únic als efectes d’elecció del centre escolar en el procés de matriculació
	Tram. 250-00369/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern de l’Estat de la redacció dels projectes i l’execució del cobriment parcial de la carretera B-20 a Santa Coloma de Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa
	Tram. 250-00370/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de devolució del bitllet dels transports públics en els casos d’irregularitats en el servei
	Tram. 250-00371/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la publicitat de les dades sobre la contaminació radioactiva
	Tram. 250-00372/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la col·laboració amb les instàncies judicials en els casos de delictes ambientals
	Tram. 250-00373/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la garantia de la recepció del senyal de la TDT a les comarques de la Ribagorça, el Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Segarra
	Tram. 250-00374/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reimplantació dels estudis de batxillerat a l’Institut Rambla Prim, de Barcelona
	Tram. 250-00375/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el reinici de les obres de construcció de l’Institut de Roda de Barà (Tarragonès)
	Tram. 250-00376/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central
	Tram. 250-00377/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la resposta a les necessitats educatives de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00378/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’assumpció pel Departament d’Interior de l’Acord amb les organitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra relatiu a la regulació de la segona activitat i la integració laboral del personal amb invalidesa permanent
	Tram. 250-00379/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’eix de La Conreria, a la carretera B-500, entre Mollet del Vallès i Badalona
	Tram. 250-00380/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el Pla territorial sectorial d’habitatge
	Tram. 250-00381/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el tancament i el desmantellament de la central tèrmica de Cubelles (Garraf)
	Tram. 250-00382/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 250-00383/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS
	Tram. 250-00384/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VII, relativa al món agrari
	Tram. 250-00385/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria dels ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives per al 2011
	Tram. 250-00386/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment dels compromisos entre la Generalitat i Habitatge Municipal de Sabadell, SA
	Tram. 250-00387/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de les àrees de descans de les autopistes
	Tram. 250-00388/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’excepció a la prohibició de circular els caps de setmana i els festius per als camions de transport de raïm o most durant el període de la verema
	Tram. 250-00389/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la represa dels tràmits per a la construcció del nou Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya al Baix Camp i al Montsià
	Tram. 250-00390/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00391/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, al Rosselló
	Tram. 250-00392/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la designació de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per al desplegament del Pla integral d’atenció en salut mental
	Tram. 250-00393/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de Cacaolat a Catalunya
	Tram. 250-00394/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aplicació del Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic
	Tram. 250-00395/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
	Tram. 250-00396/09
	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 modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa
	Tram. 270-00005/09
	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 orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00006/09
	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 2/2011, d’economia sostenible
	Tram. 270-00007/09
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat





	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei públic de salut
	Tram. 300-00041/09
	Presentació
	Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació del personal de la funció pública
	Tram. 300-00042/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i l’estat de les finances públiques
	Tram. 300-00043/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de les retallades en serveis socials i en equipaments
	Tram. 300-00044/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari
	Tram. 300-00045/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als municipis
	Tram. 300-00046/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el dèficit previst per als anys 2012, 2013 i 2014
	Tram. 300-00047/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la violència masclista
	Tram. 300-00048/09
	Presentació





	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2010, referent a la contractació del Departament d’Acció Social i Ciutadania, corresponent al 2007
	Tram. 256-00086/08
	Anul·lació de l’acord de coneixement de l’Informe




	3.40.	Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
	3.40.02.	Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Consell relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de resolucions en matèria de règims economicomatrimonials
	Tram. 295-00026/09
	Pròrroga del termini de formulació d’observacions
	Pròrroga del termini de formulació d’observacions


	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Consell relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de resolucions en matèria d’efectes patrimonials de les unions registrades
	Tram. 295-00027/09
	Pròrroga del termini de formulació d’observacions
	Pròrroga del termini de formulació d’observacions







	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
	Tram. 411-00002/09
	Proposta d’incorporació d’especialistes o tècnics




	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el diàleg social
	Tram. 390-00001/09
	Sol·licitud de criteri del Ple

	Control del compliment de la Moció 12/IX, sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 390-00012/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 13/IX, sobre les relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 390-00013/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 14/IX, sobre el present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya
	Tram. 390-00014/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 15/IX, sobre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut
	Tram. 390-00015/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 16/IX, sobre la coordinació i l’impuls de la política lingüística
	Tram. 390-00016/09
	Designació de la Comissió competent





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i les seves polítiques d’ocupació
	Tram. 354-00017/09
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural sobre l’activitat i les línies d’actuació del Departament
	Tram. 354-00031/09
	Acord sobre la sol·licitud





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del president del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè presenti 
	Tram. 356-00087/09
	Sol·licitud
	Sol·licitud de compareixença del president de la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre els projectes de la Federació, la problemàtica d
	Tram. 356-00088/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president i de representants de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè donin a conèixer llur opinió sobre les polítiques d’universitats, recerca i innovació
	Tram. 356-00089/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma «Ni un pas enrere, invertim en futur» davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les activitats que duu a terme
	Tram. 356-00090/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la situació de la premsa comarcal i local
	Tram. 356-00092/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i les seves polítiques d’ocupació
	Tram. 355-00029/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural sobre l’activitat i les línies d’actuació del Departament
	Tram. 355-00030/09
	Acord de tenir la sessió informativa





	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	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 informar sobre la situació de les caixes d’estalvis
	Tram. 357-00005/09
	Substanciació
	Compareixença d’un alt representant o una alta representant de CatalunyaCaixa davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de les caixes d’estalvis
	Tram. 357-00006/09
	Substanciació


	Compareixença d’un alt representant o una alta representant d’Unnim davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de les caixes d’estalvis
	Tram. 357-00007/09
	Substanciació


	Compareixença d’un alt representant o una alta representant de la Caixa d’Estalvis Laietana davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de les caixes d’estalvis
	Tram. 357-00008/09
	Substanciació


	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
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Taula del Tercer Sector davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conclusions del III Congrés del Tercer Sector Social
	Tram. 357-00013/09
	Substanciació


	Compareixença de Francesc Guardans, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre les activitats que es duran a terme durant el seu mandat
	Tram. 357-00034/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Plataforma «Ni un pas enrere, invertim en futur» davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les activitats que duu a terme
	Tram. 357-00036/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre els projectes de la Federació, la problemàtica del sector i el 
	Tram. 357-00037/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a informar sobre l’activitat del Consell
	Tram. 359-00004/09
	Substanciació





	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 10
	Convocada per al dia 4 de maig de 2011



	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Sol·licitud de reconsideració de la Mesa sobre l’admissió a tràmit d’una proposició de llei
	Reg. 8049
	Presentació



	4.90.	Règim interior
	4.90.05.	Pressupost del Parlament
	Pressupost del Parlament per al 2011
	Tram. 230-00001/09 i 230-00002/09
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 57)




	4.90.10.	Càrrecs i personal
	Fi de l’adscripció provisional d’un funcionari de carrera
	Acord




