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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 200-00008/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 217) p. 9

1.10. Resolucions

Resolució 404/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el projecte de construcció del centre d’urgències d’aten-
ció primària de Pineda de Mar
Tram. 250-00325/09
Adopció p. 9

Resolució 405/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’acabament i la posada en funcionament de la segona 
fase de l’ampliació de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00347/09
Adopció p. 10

Resolució 406/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la valoració de les necessitats dels barris de Gavà Mar i 
Castelldefels Platja per a la possible creació d’un nou centre 
d’atenció primària
Tram. 250-00360/09
Adopció p. 10

Resolució 407/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la designació de l’àrea territorial de Sabadell com a territori 
pilot en el desplegament del Pla integral de salut mental i 
addiccions
Tram. 250-00393/09
Adopció p. 10

Resolució 408/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de les obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Gi-
rona
Tram. 250-00423/09
Adopció p. 11

Resolució 409/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’atenció pri-
mària de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00499/09
Adopció p. 11

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a l’Agenda d’Innovació Estratègica de l’Institut Euro-
peu d’Innovació i Tecnologia (EIT): la contribució de l’EIT a 
una Europa més innovadora
Tram. 295-00130/09
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 1217/2009 del Con-
sell, de creació d’una xarxa d’informació comptable agrícola 
sobre les rendes i l’economia de les explotacions agrícoles a 
la Comunitat Europea
Tram. 295-00131/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu al Fons europeu marítim i de pesca, i pel qual es 
deroguen el Reglament (CE) 1198/2006 del Consell, el Re-
glament (CE) 861/2006 del Consell i el Reglament XXX/2011 
del Consell relatiu a la política marítima integrada
Tram. 295-00133/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE, relativa a la 
reutilització de la informació del sector públic
Tram. 295-00134/09
Coneixement de la proposta p. 12

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 diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 219) p. 12

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, i d’establiment d’un règim provisional 
de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria 
en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant 
l’any 2011
Tram. 200-00017/09
Esmenes a la totalitat p. 12

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00074/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de segregació del terme muni-
cipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09
Presentació p. 15

Dos fascicles Fascicle primer
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de desenvolupament turístic del Berguedà
Tram. 250-00702/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a definir les funcions dels llocs de treball de base de l’es-
cala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment 
de sistemes de promoció
Tram. 250-00707/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
humans i materials del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya
Tram. 250-00754/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la posició dels estats 
espanyol i francès pel que fa a la constitució de l’Eurodistric-
te de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 250-00755/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova escola de Vilablareix
Tram. 250-00756/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres d’habitatges protegits per a joves a Ca n’Arús, a l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00757/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres dels habitatges de protecció oficial al sector residen-
cial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00758/09
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres dels habitatges protegits per a joves i dels habitat-
ges de protecció oficial a l’avinguda de Josep Tarradellas de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00759/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el reconeixement de 
la tasca dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i sobre el manteniment del seu pressupost del 
2011 per al 2012
Tram. 250-00760/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
comissió d’estudi sobre els dispositius de seguretat i l’ús de 
la força dels cossos de seguretat
Tram. 250-00761/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre l’ampliació del port de 
l’Ampolla
Tram. 250-00762/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del CAP Florida-2, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00763/09
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la declaració del canal 
de la Infanta com a bé integrant del patrimoni cultural català
Tram. 250-00764/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre les convocatòries dels 
ajuts per a federacions i confederacions d’associacions de 
mares i pares d’alumnes i d’associacions d’alumnes el 2011 
i el 2012
Tram. 250-00765/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
funcionament de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Mont-
serrat el 2012
Tram. 250-00766/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat de l’Escola Reus 21 i sobre la construcció de 
l’edifici de l’Institut Escola Isabel Besora, de Reus
Tram. 250-00767/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la canalització de les 
aigües del torrent del Lluc, al Vendrell
Tram. 250-00768/09
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció del 
Centre de Tecnificació de Piragüisme, a Lleida, i les mesures 
per a garantir la pràctica del rem i el piragüisme en aquesta 
ciutat
Tram. 250-00769/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre les obres per a garantir 
l’obertura permanent de l’oficina d’atenció ciutadana dels 
Mossos d’Esquadra al vestíbul de la plaça de Catalunya de 
Barcelona
Tram. 250-00770/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la reclamació a les em-
preses subministradores d’aigua perquè informin els clients 
sobre la nova tarifa social
Tram. 250-00771/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’estudi de mesures 
d’ajut per als municipis de menys de cinc-cents habitants
Tram. 250-00772/09
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla 
d’actuació per a evitar que els vehicles de missatgeria circu-
lin a una velocitat superior a la permesa a l’autovia A-2 i en 
altres vies habituals d’aquest tipus de transport
Tram. 250-00773/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’execució de la inte-
gració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 250-00774/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
qualitat del servei de transport de viatgers per carretera en-
tre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00775/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21
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Proposta de resolució sobre la incorporació d’una 
persona en representació dels ajuntaments de Vilanova del 
Camí, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt en la 
Taula Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena
Tram. 250-00776/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la constitució de la 
Fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00777/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la finalització del pro-
jecte constructiu de la segregació d’aigües salobres per a la 
reducció de la salinitat al Prat de Llobregat
Tram. 250-00778/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’aturada del tanca-
ment de plantes i serveis de l’Hospital Joan XXIII, de Tar-
ragona
Tram. 250-00779/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’un 
abocador de residus a la zona de la Vinya del Tot, a Sant 
Mateu de Bages
Tram. 250-00780/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el reforçament del per-
sonal assistencial del CUAP La Solana, de Sant Andreu de 
la Barca
Tram. 250-00781/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la política de seguretat 
pel que fa a mobilitzacions ciutadanes
Tram. 250-00782/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
del port de Coma-ruga i sobre la difusió turística de la reser-
va natural de pesca de la Masia Blanca
Tram. 250-00783/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de la carretera GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la declaració de parc 
natural de les capçaleres del Ter i el Freser
Tram. 250-00785/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la redacció d’un nou 
pla director urbanístic del Baix Penedès d’acord amb el con-
veni d’Aarhus i les directives de la Unió Europea sobre parti-
cipació ciutadana
Tram. 250-00786/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la condemna de l’in-
tent de boicot a la presentació del llibre Noves glòries a Es-
panya el 5 de juliol de 2011 a la FNAC de València
Tram. 250-00787/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou institut i el finançament de les escoles bressol i de l’Es-
cola Municipal de Dansa, a Castelldefels
Tram. 250-00788/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la decisió de fusionar 
les escoles Montserrat i Esparreguera II, d’Esparreguera
Tram. 250-00789/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la decisió de tancar el 
Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de millorament del transport de viatgers per l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre les obres de rehabilita-
ció del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00792/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 
públic i sobre el restabliment dels serveis del CAP Espar-
reguera
Tram. 250-00793/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat dels serveis sanitaris al CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00794/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ser-
veis del CAP Olesa de Montserrat, la restitució de la segona 
ambulància en aquesta població i l’atenció als pensionistes 
de la mútua Montepío Textil
Tram. 250-00795/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la reunió de la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat per a exigir al Govern de l’Es-
tat el compliment dels seus compromisos amb relació al 
fons de competitivitat i la disposició addicional tercera de 
l’Estatut
Tram. 250-00796/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni del pacte de salut de Cornellà i sobre el manteniment 
del servei de pediatria de l’Almeda i del consultori de la Font-
santa, a Cornellà
Tram. 250-00797/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, la dotació pressupostària, la tramitació de 
l’expedient econòmic plurianual d’inversions i la convocatò-
ria d’un concurs públic per a designar-ne la direcció
Tram. 250-00798/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la signatura del conve-
ni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al finan-
çament de les obres de soterrament de la línia ferroviària en 
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aquest municipi i sobre el finançament i la licitació d’aques-
tes obres per part del Govern de l’Estat
Tram. 250-00799/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’aprovació de la cata-
logació del vial d’accés a Castellnou de Bages com a carre-
tera, el traspàs a la Diputació de Barcelona i la incorporació 
d’una partida en els pressupostos del 2012 per al seu man-
teniment
Tram. 250-00800/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00801/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les accions per a asse-
gurar l’exercici del dret a emprar el català en les institucions 
judicials espanyoles
Tram. 250-00802/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
dels plans urbanístics de la conca d’Òdena
Tram. 250-00803/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-00804/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el concert de places 
en el centre de dia i en el futur centre de nit de la Residència 
de Gent Gran de Pinell de Brai per al 2013
Tram. 250-00805/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
recomanació inclosa en l’Informe de l’Autoritat Catalana de 
Prevenció de la Tortura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar 
sistemes de videovigilància dins els furgons policials per al 
trasllat de detinguts
Tram. 250-00806/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre l’atorgament de la sub-
venció a l’Ajuntament de Portbou per a acabar les obres de 
l’Espai Memorial Walter Benjamin i sobre la presentació d’un 
pla de finançament d’aquest centre
Tram. 250-00807/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la creació d’unitats 
dels Mossos d’Esquadra especialitzades en la lluita contra 
la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la l’atenció als adoles-
cents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la priorització pressu-
postària dels programes contra la violència masclista
Tram. 250-00811/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la compatibilitat dels 
càrrecs que ocupa Josep Prat i Domènech, president del 
Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00812/09
Presentació p. 31

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Projecte de decret de creació del Col·legi de Tera-
peutes Ocupacionals de Catalunya
Tram. 259-00001/09
Presentació p. 31

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 
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la 
dictadura
Tram. 270-00011/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09
Presentació p. 34

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política exterior
Tram. 300-00108/09
Presentació p. 36

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les fi-
nances municipals
Tram. 300-00109/09
Presentació p. 36

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de tarifació 
i de finançament del transport públic
Tram. 300-00110/09
Presentació p. 37

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i el fi-
nançament de les llars d’infants
Tram. 300-00111/09
Presentació p. 37

Interpel·lació al Govern sobre la situació financera 
dels ens locals
Tram. 300-00112/09
Presentació p. 37

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia amb rela-
ció a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 300-00113/09
Presentació p. 37

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al quart perío-
de de sessions
Tram. 244-00007/09
Acord p. 38

Delegació de funcions de la presidenta del Parla-
ment
Tram. 246-00007/09
Resolució p. 38

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09
Renúncia de la condició de diputada p. 38
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya
Tram. 399-00001/09
Substitució de representants p. 38

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 87/IX, sobre 
la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 290-00079/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39

Control del compliment de la Resolució 121/IX, so-
bre la publicació en el DOGC de la refosa de les modificaci-
ons de la relació de llocs de treball del personal funcionari 
de l’Administració de la Generalitat
Tram. 290-00111/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39

Control del compliment de la Resolució 167/IX, so-
bre la participació dels trabucaires en esdeveniments popu-
lars i sobre la negociació del contingut del projecte de reial 
decret del reglament d’armes
Tram. 290-00153/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 40

Control del compliment de la Resolució 168/IX, so-
bre la reciprocitat en la llibertat de recepció directa de les 
emissions de ràdio i televisió del País Valencià i de Catalunya
Tram. 290-00154/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 41

Control del compliment de la Resolució 170/IX, so-
bre l’impuls a l’oficialitat de l’occità a Catalunya
Tram. 290-00156/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 41

Control del compliment de la Resolució 171/IX, so-
bre la garantia de l’emissió de Televisió de Catalunya al País 
Valencià i de la reciprocitat definitiva entre Televisió de Ca-
talunya i Canal 9
Tram. 290-00157/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 42

Control del compliment de la Resolució 173/IX, so-
bre la preservació i el manteniment de la Casa Puig i Cada-
falch, d’Argentona (Maresme)
Tram. 290-00159/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 42

Control del compliment de la Resolució 191/IX, so-
bre l’increment de la persecució de la venda il·legal a la via 
pública
Tram. 290-00181/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 43

Control del compliment de la Resolució 192/IX, so-
bre l’increment dels efectius dels Mossos d’Esquadra de la 
Regió Policial Ponent
Tram. 290-00182/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 44

Control del compliment de la Resolució 193/IX, so-
bre la implementació de mesures de reforç de la seguretat 
ciutadana als espais i recorreguts turístics de Barcelona
Tram. 290-00183/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 44

Control del compliment de la Resolució 195/IX, so-
bre l’eliminació del requisit del límit d’edat per a l’accés al 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00185/09
Sol·licitud de pròrroga p. 45
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 45

Control del compliment de la Resolució 196/IX, so-
bre el compliment del Decret 246/2008, de regulació de la 
situació administrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00186/09
Sol·licitud de pròrroga p. 45
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 45

Control del compliment de la Resolució 197/IX, so-
bre 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. 290-00187/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

Control del compliment de la Resolució 198/IX, so-
bre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra a Girona
Tram. 290-00188/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

Control del compliment de la Resolució 199/IX, 
sobre l’inici dels treballs per a la creació d’un marc de col-
laboració amb el Ministeri de l’Interior en matèria de segu-
retat nuclear
Tram. 290-00189/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46

Control del compliment de la Resolució 200/IX, so-
bre la promoció de les comunitats catalanes de l’exterior
Tram. 290-00190/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

Control del compliment de la Resolució 201/IX, so-
bre la construcció de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja, 
d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 290-00191/09
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 48

Control del compliment de la Resolució 214/IX, so-
bre el manteniment de les inversions del Pacte de salut de 
Tarragona i sobre l’activació de la comissió mixta de segui-
ment dels projectes conjunts a la ciutat de Tarragona
Tram. 290-00204/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

Control del compliment de la Resolució 215/IX, so-
bre la construcció d’un hospital a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 290-00205/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 216/IX, so-
bre la dotació i el funcionament del servei de pediatria de 
l’ABS Mataró 6
Tram. 290-00206/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 217/IX, so-
bre la modificació de la legislació farmacèutica per a priorit-
zar la prescripció de medicaments genèrics i de preu més 
baix
Tram. 290-00207/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 218/IX, so-
bre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica per 
a minimitzar els efectes negatius de les crisis polítiques dels 
països productors d’energia sobre l’economia catalana
Tram. 290-00208/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 219/IX, so-
bre 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. 290-00209/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 220/IX, so-
bre la publicitat de les dades sobre la contaminació radio-
activa
Tram. 290-00210/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 221/IX, so-
bre el compliment de la normativa d’estalvi i eficiència ener-
gètica en els edificis
Tram. 290-00211/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 222/IX, so-
bre l’ús de combustibles renovables alternatius i sobre la 
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substitució progressiva de les centrals tèrmiques convenci-
onals per les de cicle combinat
Tram. 290-00212/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 223/IX, so-
bre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 290-00213/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

Control del compliment de la Resolució 224/IX, so-
bre l’establiment d’un conveni entre el Consell de Seguretat 
Nuclear i la Generalitat per a revisar els criteris d’autorització 
d’explotació de les centrals nuclears i sobre el traspàs dels 
fons per residus radioactius que es paguen a Enresa
Tram. 290-00214/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

Control del compliment de la Resolució 230/IX, so-
bre la publicació en el DOGC de les modificacions de la rela-
ció de llocs de treball del personal laboral de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 290-00219/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 55

Control del compliment de la Resolució 231/IX, 
sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la 
relació de llocs de treball del personal eventual de l’Adminis-
tració de la Generalitat
Tram. 290-00220/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 56

Control del compliment de la Resolució 250/IX, so-
bre la construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de Salt (Gironès)
Tram. 290-00239/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 257/IX, so-
bre la posada en funcionament del centre de dia per a gent 
gran del barri dels Mangraners, de Lleida
Tram. 290-00246/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 258/IX, so-
bre la posada en funcionament del centre de dia per a gent 
gran de la Torre de l’Espanyol
Tram. 290-00247/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 259/IX, so-
bre la posada en funcionament del centre de dia per a gent 
gran Lo Centro, de la Fatarella
Tram. 290-00248/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

Control del compliment de la Resolució 270/IX, so-
bre el suport a la campanya «No canviem de llengua» i sobre 
les iniciatives per a fomentar l’ús del català en l’Administració 
de justícia
Tram. 290-00259/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

Control del compliment de la Resolució 10/2011, 
referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, correspo-
nent al període del 2007 al 2009
Tram. 290-00279/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

Control del compliment de la Resolució 11/2011, 
referent a despeses de farmàcia (receptes mèdiques), cor-
responent al 2008
Tram. 290-00280/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 293/IX, 
sobre la posada en funcionament de la llar residència per 
a persones amb malaltia mental d’Equador-Montnegre, a 
Barcelona
Tram. 290-00282/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

Control del compliment de la Resolució 302/IX, so-
bre la creació del Consell Català del Treball Autònom
Tram. 290-00291/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 336/IX, so-
bre l’absorció dels saldos de propostes de despesa pen-
dents d’imputació pressupostària en els projectes de llei de 
pressupostos dels exercicis següents
Tram. 290-00325/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 16/IX, sobre la 
coordinació i l’impuls de la política lingüística
Tram. 390-00016/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 66

Control del compliment de la Moció 30/IX, sobre 
la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla 
contra el fracàs escolar
Tram. 390-00030/09
Sol·licitud de pròrroga p. 67
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 67

Control del compliment de la Moció 31/IX, sobre les 
mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les celebra-
cions d’èxits esportius
Tram. 390-00031/09
Sol·licitud de pròrroga p. 67
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 67

Control del compliment de la Moció 37/IX, sobre les 
prioritats pel que fa a la despesa en sanitat pública i al millo-
rament dels serveis i la qualitat assistencials
Tram. 390-00037/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67

Control del compliment de la Moció 39/IX, sobre la 
política industrial i d’ocupació
Tram. 390-00039/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 70

Control del compliment de la Moció 52/IX, sobre la 
política sanitària
Tram. 390-00052/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 71
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 53/IX, sobre la 
política universitària
Tram. 390-00053/09
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 54/IX, sobre la 
sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 390-00054/09
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 55/IX, sobre les 
inversions del Govern de l’Estat en infraestructures
Tram. 390-00055/09
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 56/IX, sobre la 
política d’habitatge
Tram. 390-00056/09
Designació de la Comissió competent p. 71

Control del compliment de la Moció 57/IX, sobre el 
futur de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 390-00057/09
Designació de la Comissió competent p. 72

Control del compliment de la Moció 58/IX, sobre les 
mesures d’ajust econòmic
Tram. 390-00058/09
Designació de la Comissió competent p. 72

Control del compliment de la Moció 59/IX, sobre la 
política d’atenció a les persones amb discapacitat
Tram. 390-00059/09
Designació de la Comissió competent p. 72
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Control del compliment de la Moció 60/IX, sobre el 
suport a la internacionalització de l’empresa catalana
Tram. 390-00060/09
Designació de la Comissió competent p. 72

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre la gestió del pagament de la nòmina del mes 
de desembre als treballadors de l’Administració pública
Tram. 354-00111/09
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre la retenció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques de la paga extra de Nadal als treballadors 
de l’Administració pública
Tram. 354-00113/09
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre el pagament de la mensualitat de desembre i la paga 
extraordinària de Nadal als treballadors públics el desembre 
del 2011
Tram. 354-00114/09
Sol·licitud i tramitació p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre el pagament de la mensualitat de desembre 
i la paga extraordinària de Nadal als treballadors públics el 
desembre del 2011
Tram. 354-00115/09
Sol·licitud i tramitació p. 73

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ad-
ministració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè expliqui el procés negociador amb els 
sindicats i amb els agents socials sobre les mesures d’es-
talvi econòmic en el personal d’administració i tècnic de la 
Generalitat
Tram. 356-00312/09
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Ad-
ministració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre la retenció de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques de la paga extra de Nadal 
als treballadors de l’Administració pública
Tram. 356-00316/09
Sol·licitud p. 73

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

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

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

Sol·licitud de compareixença de Jordi Palou, direc-
tor del Memorial Democràtic, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi del seu programa d’actuació amb 
relació a aquesta institució i sobre el procés de degradació 
que està patint
Tram. 356-00317/09
Sol·licitud p. 73

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 23
Convocada per al dia 18 de gener de 2012 p. 73

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia de la condició de diputada
Presentació p. 74

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

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

Informe sobre l’avaluació i la justificació del grau de 
compliment del Pla estadístic de Catalunya 2006-2010
Tram. 334-00047/09
Presentació p. 74

Informe sobre l’acompliment de les actuacions es-
tadístiques corresponents al Programa anual d’actuació es-
tadística per al 2010
Tram. 334-00048/09
Presentació p. 75

Informe sobre la situació i la programació d’infraes-
tructures sanitàries
Tram. 334-00049/09
Presentació p. 75

4.70.10. Altres comunicacions

Pla de reestructuració de les oficines d’acció exte-
rior de la Generalitat
Tram. 335-00003/09
Presentació p. 75
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa
Tram. 200-00008/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 217)

En el BOPC 217, de 29 de desembre de 2011.

A la pàgina 5, al preàmbul, apartat II, paràgraf vuitè.

On diu:

«[...] resultat una eina més flexible. D’altra banda, se su-
primeix el Consell de Coordinació de Benestar Social, 
les funcions del qual són assumides pel Consell General 
de Serveis Socials, i es reordena el règim sancionador en 
matèria de serveis socials i en matèria de drets i oportu-
nitats en la infància i l’adolescència [...]»

Ha de dir:

«[...] resultat una eina més flexible. D’altra banda, es re-
ordena el règim sancionador en matèria de serveis so-
cials i en matèria de drets i oportunitats en la infància i 
l’adolescència [...]»

A la pàgina 5, al preàmbul, apartat II, paràgraf desè.

On diu:

«[...] El capítol únic d’aquest títol introdueix modificaci-
ons relatives al procediment d’elaboració de disposicions 
de caràcter general, al contingut dels convenis, als en-
càrrecs de gestió i a la regulació de la declaració respon-
sable i la comunicació prèvia.»

Ha de dir:

«[...] El capítol únic d’aquest títol introdueix modificaci-
ons relatives al procediment d’elaboració de disposicions 
de caràcter general, al contingut dels convenis i als en-
càrrecs de gestió.»

A la pàgina 7, a l’article 8, apartat 3.

On diu: 

«11.18. El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llo-
bregat és integrat per onze representants dels ens locals 
en el Consell d’Administració de l’Agència i per altres 
representants dels ens locals de l’àmbit d’abast de la xar-
xa Ter-Llobregat, i per representants de la Generalitat 
d’acord amb el que estableixin els estatuts de l’Agència. 
El nombre de representants dels ens locals no pot ésser 
inferior al 45% del total de membres del Consell.»

Ha de dir: 

«11.18. El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobre-
gat és integrat per onze persones, representants dels ens 
locals de l’àmbit abastat des de la xarxa Ter-Llobregat i 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el 
que estableixin els estatuts de l’Agència. El nombre de 
representants dels ens locals no pot ésser inferior al 45% 
del total de membres del Consell.»

A la pàgina 15, a l’article 55.

On diu:

«Article 55. Addicció d’un article a la Llei 18/2002»

Ha de dir:

«Article 55. Addició d’un article a la Llei 18/2002»

A la pàgina 35, a l’article 177.

On diu:

«Article 177. Addicció d’un annex a la Llei 4/1998»

Ha de dir:

«Article 177. Addició d’un annex a la Llei 4/1998»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 404/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de construcció del 
centre d’urgències d’atenció primària de Pi-
neda de Mar
Tram. 250-00325/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 11, 15.12.2011, DSPC-C 205

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 15 de de-
sembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la construcció del centre d’urgències 
d’atenció primària de Pineda de Mar (Maresme) (tram. 
250-00325/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13541).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, en 
el marc de l’elaboració dels pressupostos, la inclusió del 
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projecte de construcció del centre d’urgències d’atenció 
primària (CUAP) de Pineda de Mar (Maresme).

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 405/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’acabament i la posada en fun-
cionament de la segona fase de l’amplia-
ció de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00347/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 11, 15.12.2011, DSPC-C 205

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 15 de de-
sembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució 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), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 13548).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a acabar i 
posar en funcionament la segona fase de l’ampliació de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, per tal que no es 
vegi afectada la seva activitat, imprescindible per al con-
junt dels ciutadans de l’Hospitalet de Llobregat, de l’àrea 
d’influència més immediata i de tot Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 406/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la valoració de les necessitats 
dels barris de Gavà Mar i Castelldefels Plat-
ja per a la possible creació d’un nou centre 
d’atenció primària
Tram. 250-00360/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 11, 15.12.2011, DSPC-C 205

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 15 de de-
sembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la creació d’un centre d’atenció primària al 
barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-
00360/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14593).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en 
un període no inferior a sis mesos, la valoració de les 
necessitats dels barris de Gavà Mar i Castelldefels Platja, 
amb relació a la possible creació d’un nou centre d’aten-
ció primària, prenent com a referència la conurbació ur-
bana que conformen aquests dos sectors de Gavà i Cas-
telldefels (Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 407/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la designació de l’àrea territorial 
de Sabadell com a territori pilot en el des-
plegament del Pla integral de salut mental i 
addiccions
Tram. 250-00393/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 11, 15.12.2011, DSPC-C 205

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 15 de de-
sembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la designació de l’Hospital Parc Taulí, de Sa-
badell (Vallès Occidental), per al desplegament del Pla 
integral d’atenció en salut mental (tram. 250-00393/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 14651).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar la 
designació de l’àrea territorial de Sabadell (Vallès Oc-
cidental) i els seus serveis assistencials com a territori 
pilot en el desplegament del Pla integral de salut mental 
i addiccions, per tal de garantir els recursos i el desple-
gament d’aquest model d’atenció integral en salut mental 
i addiccions.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 408/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici de les obres d’ampliació 
del CAP Montilivi, de Girona
Tram. 250-00423/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 11, 15.12.2011, DSPC-C 205

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 15 de de-
sembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’inici de les obres d’ampliació del CAP 
Montilivi, de Girona, el 2011 (tram. 250-00423/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 14655).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar du-
rant el primer semestre del 2012 les obres d’ampliació 
del CAP Montilivi, de Girona.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 409/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació de l’horari d’atenció 
del centre d’atenció primària de Sant Sadur-
ní d’Anoia
Tram. 250-00499/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 11, 15.12.2011, DSPC-C 205

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 15 de de-
sembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre 
d’atenció primària de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) 
(tram. 250-00499/09), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
15634).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar, en 
el marc del procés d’avaluació de la reordenació de ser-
veis, l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’atenció 
primària de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) fins a les 
dotze de la nit.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a l’Agen-
da d’Innovació Estratègica de l’Institut Eu-
ropeu d’Innovació i Tecnologia (EIT): la 
contribució de l’EIT a una Europa més inno-
vadora
Tram. 295-00130/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 1217/2009 del Consell, 
de creació d’una xarxa d’informació comp-
table agrícola sobre les rendes i l’economia 
de les explotacions agrícoles a la Comunitat 
Europea
Tram. 295-00131/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu al Fons 
europeu marítim i de pesca, i pel qual es de-
roguen el Reglament (CE) 1198/2006 del Con-
sell, el Reglament (CE) 861/2006 del Consell 
i el Reglament XXX/2011 del Consell relatiu a 
la política marítima integrada
Tram. 295-00133/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 2003/98/CE, relativa a 
la reutilització de la informació del sector 
públic
Tram. 295-00134/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Afers Institucionals, d’acord amb l’article 
181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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 diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 219)

En el BOPC 219, de 29 de desembre de 2011, a la pàg. 14.

En les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alista, esmena núm. 1.

On diu:

«[...] en una segona nova votació a realitzar en la mateixa 
sessió que es produeix com a màxim tres mesos després. 
[...]»

Ha de dir:

«[...] en una segona nova votació a realitzar en la mateixa 
sessió que es produeix com a màxim tres mesos després. 
[...]»

Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i 
d’establiment d’un règim provisional de cap-
tura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per 
a la cria en captivitat adreçada a l’activitat 
tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 200-00017/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 38798 i 39081 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 38798)

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 estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta l’esmena a la to-
talitat següent, amb text alternatiu al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 
d’abril, i d’establiment d’un règim provisional de captu-
ra en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en 
captivitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant 
l’any 2011 (tram. 200-00017/09).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat amb text alternatiu
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Exposició de motius

L’objectiu de la presentació d’aquest text alternatiu al 
Projecte és adequar el text per tal de donar compliment a 
les següents normes i documents:

– Directiva 2009/147 de 30 de novembre de 2009 relati-
va a la conservació de les aus silvestres (Diari Oficial de 
la Unió Europea, 2010.01.26)

– Llei 42/2007 de 13 de desembre, del patrimoni natural 
i la Biodiversitat, (BOE de 14 desembre 2007)

– Sentència de 8 juliol 1987 TJCE, Cas 247/85, Comissió 
contra Bèlgica

– Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera), de 12 
de desembre de 1996, amb motiu d’una Petició de deci-
sió prejudicial del Consell d’Estat del Regne de Bèlgica, 
Assumpte C-10/96

– Sentència TJCE de 8 de juny de 2006, Cas 60/05, 
WWF República italiana, Lombardia i altres en qüestió 
Prejudicial

– Directrius tècniques per a l’adaptació de l’extracció de 
fringíl·lids del medi natural a l’article 9 de la Directiva 
Aus 2009/147/CE.

Article primer

Es modifica l’apartat 3 de l’article 34, que passa a tenir la 
redacció següent:

«3. Queda prohibida la captura en viu, la possessió i 
l’exhibició pública d’exemplars de les següents espècies: 
pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis car-
duelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell (Carduelis 
cannabina), les quals no tenen la consideració d’espècies 
que puguin ser objecte d’aprofitement cinegètic en el ter-
ritori de Catalunya.

Article segon

Es modifica l’annex:

S’inclouen en l’annex d’espècies protegides al Decret le-
gislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals, les següents espècies: 
pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis car-
duelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell (Carduelis 
cannabina).»

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
39081)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb 
text alternatiu al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i d’establiment 
d’un règim provisional de captura en viu i possessió 
d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada 
a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011 (tram. 
200-00017/09).

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

Exposició de motius

Actualment, el marc normatiu aplicable a la captura 
d’ocells salvatges es troba constituït pel que estableixen 
els tractats i la normativa internacionals, la normativa co-
munitària, la legislació bàsica estatal i la normativa apro-
vada per la Generalitat de Catalunya en el marc de les 
seves competències.

En l’àmbit de la normativa comunitària la Directiva 
2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la 
conservació de les aus silvestres, estableix la prohibició 
de capturar els ocells salvatges, però, d’acord amb el seu 
article 9, preveu que els estats membres poden introduir 
excepcions, si no hi ha una altra solució satisfactòria, 
entre d’altres motius, per permetre, en condicions estric-
tament controlades i d’una manera selectiva,

La normativa bàsica estatal vigent en la matèria es tro-
ba recollida a la Llei 42/2007, de 23 de desembre, del 
patrimoni natural i de la biodiversitat, que, d’acord amb 
la normativa comunitària, estableix la prohibició de cap-
turar en viu animals salvatges. No obstant això, també 
permet un règim d’excepcions, que pot ser regulat per la 
legislació autonòmica per a espècies concretes, sota con-
dicions molt estrictes i en determinades circumstàncies.

El marc legal descrit i la jurisprudència comunitària 
existent sobre això assenyalen clarament com a requi-
sits essencials per a l’autorització d’excepcions per part 
de les autoritats competents que es justifiqui que no hi 
ha cap altra solució satisfactòria per assolir la finalitat 
pretesa, que les captures són en petites quantitats i que 
es realitzen en condicions estrictament controlades i de 
forma selectiva.

La manca d’una solució alternativa satisfactòria consti-
tueix la limitació més important per poder regular un 
règim d’excepcions i en aquest sentit la Comissió Euro-
pea, d’acord amb la jurisprudència recaiguda a l’efecte, 
ha assenyalat que l’activitat tradicional de cant que es 
realitza a Catalunya podria ser assolida mitjançant la 
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cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa 
a la captura en viu del medi natural, per la qual cosa ha 
indicat la necessitat d’avançar en aquesta línia.

La normativa catalana vigent que regula la captura 
d’ocells salvatges es troba continguda al Decret legisla-
tiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals.

La regulació prevista en aquesta Llei conté determina-
des previsions en relació amb la possibilitat d’autoritzar 
excepcions a la prohibició de captura respecte de quatre 
espècies d’ocells fringíl·lids que, d’una banda, contra-
diuen la normativa estatal i comunitària i, d’una altra, 
no resulten ajustades als criteris d’actuació assenyalats 
per la Comissió Europea en relació amb aquesta qüestió. 
En aquest sentit, recentment la dita Comissió ha posat 
en qüestió que les excepcions autoritzades a Catalunya 
compleixin les estrictes condicions de l’article 9 de la 
Directiva 2009/147/CE d’acord amb la interpretació de 
la Comissió i la Jurisprudència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea.

D’altra banda, el passat 13 de juliol de 2011, la Conferèn-
cia Sectorial de Medi Ambient va aprovar les directrius 
tècniques per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids 
del medi natural a l’article 9 de la Directiva d’aus es-
mentada.

Vist l’estat actual de la qüestió es considera que con-
corren raons extraordinàries i urgents que fan necessari 
procedir a una modificació immediata del Text refós de 
la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008, de 15 d’abril.

En primer lloc, cal modificar l’article 9.2 que permet l’ús 
del vesc per a la captura de petites quantitats d’ocells. 
Aquesta previsió qüestiona la normativa estatal i comu-
nitària, per la qual cosa ha de ser suprimida per incloure 
en el seu lloc una remissió als mètodes de captura previs-
tos a la normativa comunitària i legislació bàsica estatal.

Text alternatiu

Article 1 Modificació del Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril

1.1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 9, que passa a tenir 
la següent redacció:

«2. Pel que fa als ocells, els mètodes de captura són els 
previstos a la normativa comunitària i legislació bàsica 
estatal. Pel que fa als rosegadors, excepcionalment, es 
poden utilitzar substàncies enganxoses per al control de 
plagues si per qüestions sanitàries, de seguretat o d’ur-
gència es justifica la necessitat i sempre que aquesta ac-
tivitat no pugui afectar cap espècie protegida ni el medi 
natural.

Aquesta activitat només pot ser duta a terme per perso-
nal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures 
adequades per evitar al màxim el patiment de l’animal.»

1.2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 34, que passa a 
tenir la redacció següent:

«3. Fins l’entrada en vigor del Reglament de desplega-
ment de la llei queda prohibida la captura en viu, la pos-
sessió i l’exhibició pública d’exemplars de les següents 
espècies: pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Car-
duelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell 
(Carduelis cannabina), les quals no tenen la consideració 
d’espècies que puguin ser objecte d’aprofitament cinegè-
tic en el territori de Catalunya.

1.3. Es modifica l’annex:

S’inclouen en l’annex d’espècies protegides al Decret le-
gislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals, les següents espècies: 
pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis car-
duelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell (Carduelis 
cannabina).»

Disposició addicional

En el termini de sis mesos, a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret llei, el departament competent  
en matèria de medi natural ha de reglamentar la captu-
ra en viu, la cria en captivitat, la possessió i l’exhibició 
pública de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids per a 
activitats tradicionals relacionades amb el cant, així com 
els seus mètodes de control.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu del Diputada del
GP d’ICV-EUiA GP d’ICV-EUiA
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels ex-
presidents de la Generalitat
Tram. 202-00074/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.01.2012 al 30.01.2012).

Finiment del termini: 31.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposició de llei de segregació del terme 
municipal de Naut Aran de la Reserva Nacio-
nal de Caça de l’Alt Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09

Presentació
Sindic d’Aran de Conselh Generau d’Aran
Reg. 39333 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Fent ús de les atribucions atorgades als consells comar-
cals en l’article 32.6 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya, i d’acord amb l’article 100 e) del Reglament del 
Parlament de Catalunya i dels articles 37 i 38 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Cata-
lunya, que estableix que els consells comarcals podran 
exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de 
Catalunya mitjançant la presentació d’una proposició de 
llei. I que en cas que el seu objecte es refereixi a una 
matèria d’interès exclusiu d’una comarca, no es requerirà 
el quòrum de presentació establert en l’apartat primer de 
l’article (1/5 part dels consells comarcals).

El Conselh Generau d’Aran no és un Consell Comarcal, 
ara bé, assumeix les funcions d’aquests en el territori de 
l’Aran d’acord amb l’article 20.4 de la llei16/1990, de 13 
de juliol, sobre el Règim Especial d’Aran.

El dia 23 de febrer de 2010, el Ple del Conselh Generau 
d’Aran, va aprovar per unanimitat exercir la iniciativa 
legislativa comarcal davant del Parlament de Catalunya 
mitjançant la presentació d’una proposició de llei de se-
gregació del terme municipal de Naut Aran de la Reser-
va Nacional de caça Alt Pallars-Aran.

El dia 10 de juny de 2010, es va presentar a la mesa del 
Parlament per part del Sindic d’Aran, Mgfc. Sr. Francés X.  
Boya Alós, la Proposició de Llei de segregació del terme 
municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça 
Alt Pallars-Aran, per tal de ser tramitada durant la VIII 
legislatura del Parlament de Catalunya, amb número 

d’expedient 202-00089/08, d’acord amb l’acord pres per 
majoria absoluta pel Ple del Conselh Generau d’Aran, en 
sessió ordinària de 23 de febrer de 2010.

En data 15 de juny de 2010 el Parlament de Catalunya 
va admetre a tràmit la Proposició de Llei presentada pel 
Sindic d’Aran, la qual, després de l’obertura del termini 
de presentació d’esmenes a la totalitat, va decaure per 
l’acabament de la legislatura en data 5 d’octubre de 2010.

Per tot això, amb l’obertura de la IX legislatura del Par-
lament de Catalunya, el passat dia 12 de setembre, el Ple 
del Conselh Generau d’Aran, va aprovar per unanimitat 
exercir de nou la iniciativa legislativa comarcal davant 
del Parlament de Catalunya mitjançant la presentació 
d’una proposició de llei de segregació del terme muni-
cipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de caça Alt 
Pallars-Aran, ratificant l’acord pres pel propi Ple en data 
23 de febrer de 2010.

En compliment d’aquests acords del Conselh Generau 
d’Aran exercim la iniciativa legislativa davant del Par-
lament de Catalunya mitjançant la presentació de la Pro-
posició de llei de segregació del terme municipal de Naut 
Aran de la Reserva Nacional de caça Alt Pallars-Aran, 
així com el certificat de l’acord pel qual s’adopta la inici-
ativa legislativa i els seus antecedents.

Proposició de llei, de segregació del terme 
municipal de Naut Aran de la reserva 
Nacional de Caça Alt Pallars-Aran

Exposició de motius

L’objecte d’aquesta iniciativa legislativa és la segregació, 
mitjançant una Llei del Parlament de Catalunya, del ter-
me municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de 
Caça de l’Alt Pallars-Aran i també el canvi en la deno-
minació de la Reserva. La Reserva Nacional de Caça de 
l’Alt Pallars-Aran fou creada per l’Estat espanyol a l’any 
1966. Concretament, la Llei 37/1966, de 31 de maig, so-
bre creació de Reserves Nacionals de Caça, al seu article 
1 en disposà la seva creació. La finalitat de la Reserva 
era ordenar l’aprofitament cinegètic de la zona i la pre-
servació de determinades espècies animals d’alt valor 
ecològic i cinegètic.

Actualment, la legislació dedicada a la protecció me-
diambiental estableix un ampli catàleg de mesures per 
garantir la viabilitat de la conservació de les espècies 
protegides, d’una banda, i de l’altra, estableix nous me-
canismes per tal de regular-ne l’aprofitament cinegètic 
que depassen, amb escreix, en eficàcia i eficiència la 
utilització, a aquests efectes, de la declaració de la zona 
com a Reserva Nacional de Caça. Per tant, mitjançant 
la present iniciativa legislativa no menyscaba la finalitat 
perseguida amb la declaració de la Reserva

D’altra banda, actualment, és voluntat manifesta tant del 
Conselh Generau d’Aran com del municipi de Naut Aran 
que es procedeixi a la segregació d’aquest darrer terme 
municipal del territori de la Reserva Nacional de Caça 
de l’Alt Pallars-Aran.

Vista la Llei 37/1966, de 31 de maig (citada), respecte 
de la creació de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt  
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Pallars-Aran, i donat que la rectificació dels límits ac-
tuals de la Reserva no pertorben la finalitat per a la qual 
fou creada, es pretén l’aprovació per part d’aquest Parla-
ment de l’articulat següent:

Article únic. Modificació de la Llei 37/19  
de 31 de maig, de Reserves Nacionals de Caça,

1. Es modifica la denominació de la Reserva Nacional 
de Caça de l’Alt Pallars-Aran continguda a l’Article 1 de 
la Llei 37/1966, de 31 de maig, de Reserves Nacionals 
de Caça, per exclusió dels territoris aranesos d’aquesta.

2. Així mateix, es modifiquen parcialment, els límits 
nord, sud i oest de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars-Aran, de conformitat amb l’annex de la present 
disposició (annex consultable en la documentació ad-
junta).

Vielha, 28 de desembre de 2011

Mgfc. Sr. Carlos Barrera Sánchez
Sindic d’Aran

Antecedents de la Proposició de llei

1. Exposicion de motius. Antecedents

2. Proposicion d’articulat

Annèx

Còpia dera Resolucion GAP/865/2010, de 15 de març, 
relativa ara delimitacion entre es municipis d’Alt Àneu 
e de Naut Aran, publicada en DOGC num 5598, de 30 
de març de 2010

Informe tecnic en relacion ar usatge qu’actuauments 
an aguestes finques e relacion de montes d’utilitat pu-
blica afectadi pera iniciativa

Plan

3. Informe juridic

4. Memòria justificativa e avaluacion der impacte ambi-
entau, economic e sociau

5. Estudi economic e pressupostari

6. Certificat acreditatiu des acòrds corresponents

7. Notificacion as conselhs comarcaus vesins

Notificacion ath Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge dera Generalitat de Catalonha

N. de la R.: Els antecedents i la documentació esmentada 
poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de desenvolupament turístic del 
Berguedà
Tram. 250-00702/09

Esmenes presentades
Reg. 38811 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 22.12.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38811)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a treba-
llar amb el Consell Comarcal del Berguedà en un Pla de 
foment turístic a la comarca, que posi en valor i dinamitzi 
els recursos existents i impulsi amb la participació dels 
ens públics i privats els projectes que s’identifiquin com 
a prioritaris pel creixement del turisme a la comarca.»

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a definir les funcions dels llocs 
de treball de base de l’escala de suport del 
Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment 
de sistemes de promoció
Tram. 250-00707/09

Esmenes presentades
Reg. 38816 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 03.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 38816)

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

«Supressió de l’apartat 1»

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

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè, 
en el marc de la nova normativa de desenvolupament de 
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l’Estatut Bàsic de la Funció Pública, valori la possibilitat 
de la promoció interna entre cossos especials, atès que 
aquesta possibilitat no pot anar deslligada d’un estudi 
aprofundit de la nova perspectiva de cossos i escales i de 
carrera administrativa en el conjunt de l’Administració 
Pública.»

Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos humans i materials del Centre 
d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 250-00754/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la posició dels 
estats espanyol i francès pel que fa a la 
constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Ca-
talà Transfronterer
Tram. 250-00755/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova escola de Vilablareix
Tram. 250-00756/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres d’habitatges protegits per a joves 
a Ca n’Arús, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00757/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres dels habitatges de protecció ofici-
al al sector residencial Gornal III, a l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 250-00758/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres dels habitatges protegits per a jo-
ves i dels habitatges de protecció oficial a 
l’avinguda de Josep Tarradellas de l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 250-00759/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de la tasca dels mitjans de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre 
el manteniment del seu pressupost del 2011 
per al 2012
Tram. 250-00760/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una comissió d’estudi sobre els disposi-
tius de seguretat i l’ús de la força dels cos-
sos de seguretat
Tram. 250-00761/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
port de l’Ampolla
Tram. 250-00762/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del CAP Florida-2, de l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 250-00763/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la declaració 
del canal de la Infanta com a bé integrant del 
patrimoni cultural català
Tram. 250-00764/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre les convoca-
tòries dels ajuts per a federacions i confe-
deracions d’associacions de mares i pares 
d’alumnes i d’associacions d’alumnes el 
2011 i el 2012
Tram. 250-00765/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del funcionament de l’aeri entre Esparre-
guera i Olesa de Montserrat el 2012
Tram. 250-00766/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat de l’Escola Reus 21 i sobre 
la construcció de l’edifici de l’Institut Escola 
Isabel Besora, de Reus
Tram. 250-00767/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la canalització 
de les aigües del torrent del Lluc, al Vendrell
Tram. 250-00768/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del Centre de Tecnificació de Piragüisme, a 
Lleida, i les mesures per a garantir la pràcti-
ca del rem i el piragüisme en aquesta ciutat
Tram. 250-00769/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre les obres per 
a garantir l’obertura permanent de l’oficina 
d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esqua-
dra al vestíbul de la plaça de Catalunya de 
Barcelona
Tram. 250-00770/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la reclamació a 
les empreses subministradores d’aigua per-
què informin els clients sobre la nova tarifa 
social
Tram. 250-00771/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’estudi de me-
sures d’ajut per als municipis de menys de 
cinc-cents habitants
Tram. 250-00772/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un pla d’actuació per a evitar que els ve-
hicles de missatgeria circulin a una velocitat 
superior a la permesa a l’autovia A-2 i en al-
tres vies habituals d’aquest tipus de trans-
port
Tram. 250-00773/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de la 
integració urbana de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a Igualada i 
Vilanova del Camí
Tram. 250-00774/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el garanti-
ment de la qualitat del servei de transport 
de viatgers per carretera entre Igualada i 
Barcelona
Tram. 250-00775/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’una persona en representació dels ajun-
taments de Vilanova del Camí, la Pobla de 
Claramunt i la Torre de Claramunt en la Tau-
la Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada-
Òdena
Tram. 250-00776/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre la constitució 
de la Fundació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 250-00777/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la finalització del 
projecte constructiu de la segregació d’ai-
gües salobres per a la reducció de la salinitat 
al Prat de Llobregat
Tram. 250-00778/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada del 
tancament de plantes i serveis de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00779/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’emplaça-
ment d’un abocador de residus a la zona 
de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00780/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el reforçament 
del personal assistencial del CUAP La Solana, 
de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00781/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre la política de 
seguretat pel que fa a mobilitzacions ciuta-
danes
Tram. 250-00782/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació del port de Coma-ruga i sobre 
la difusió turística de la reserva natural de 
pesca de la Masia Blanca
Tram. 250-00783/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de la carretera GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la declaració 
de parc natural de les capçaleres del Ter i 
el Freser
Tram. 250-00785/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un nou pla director urbanístic del Baix Pe-
nedès d’acord amb el conveni d’Aarhus i les 
directives de la Unió Europea sobre partici-
pació ciutadana
Tram. 250-00786/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre la condemna 
de l’intent de boicot a la presentació del lli-
bre Noves glòries a Espanya el 5 de juliol de 
2011 a la FNAC de València
Tram. 250-00787/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un nou institut i el finançament de les 
escoles bressol i de l’Escola Municipal de 
Dansa, a Castelldefels
Tram. 250-00788/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la decisió de 
fusionar les escoles Montserrat i Esparre-
guera II, d’Esparreguera
Tram. 250-00789/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la decisió de 
tancar el Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de millorament del transport de viat-
gers per l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre les obres de 
rehabilitació del barri d’Espronceda, de Sa-
badell
Tram. 250-00792/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla de mesures urgents per a la soste-
nibilitat del sistema sanitari públic i sobre el 
restabliment dels serveis del CAP Esparre-
guera
Tram. 250-00793/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat dels serveis sanitaris al 
CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-00794/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels serveis del CAP Olesa de Montserrat, 
la restitució de la segona ambulància en 
aquesta població i l’atenció als pensionistes 
de la mútua Montepío Textil
Tram. 250-00795/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la reunió de la 
Comissió Bilateral Generalitat - Estat per 
a exigir al Govern de l’Estat el compliment 
dels seus compromisos amb relació al fons 
de competitivitat i la disposició addicional 
tercera de l’Estatut
Tram. 250-00796/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni del pacte de salut de Cornellà i 
sobre el manteniment del servei de pediatria 
de l’Almeda i del consultori de la Fontsanta, 
a Cornellà
Tram. 250-00797/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la presentació 
del Pla rector d’ús i gestió del Parc Natu-
ral del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
la dotació pressupostària, la tramitació de 
l’expedient econòmic plurianual d’inversions 
i la convocatòria d’un concurs públic per a 
designar-ne la direcció
Tram. 250-00798/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la signatura 
del conveni amb l’Ajuntament de Sant Fe-
liu de Llobregat per al finançament de les 
obres de soterrament de la línia ferroviària 
en aquest municipi i sobre el finançament i 
la licitació d’aquestes obres per part del Go-
vern de l’Estat
Tram. 250-00799/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre l’aprovació de 
la catalogació del vial d’accés a Castellnou 
de Bages com a carretera, el traspàs a la Di-
putació de Barcelona i la incorporació d’una 
partida en els pressupostos del 2012 per al 
seu manteniment
Tram. 250-00800/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00801/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre les accions per 
a assegurar l’exercici del dret a emprar el ca-
talà en les institucions judicials espanyoles
Tram. 250-00802/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament dels plans urbanístics de la conca 
d’Òdena
Tram. 250-00803/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de la Secció d’Institut Serra 
de Noet, de Berga
Tram. 250-00804/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.
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Proposta de resolució sobre el concert de 
places en el centre de dia i en el futur centre 
de nit de la Residència de Gent Gran de Pi-
nell de Brai per al 2013
Tram. 250-00805/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.01.2012 al 25.01.2012).

Finiment del termini: 26.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la recomanació inclosa en l’Informe de 
l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tor-
tura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar sis-
temes de videovigilància dins els furgons 
policials per al trasllat de detinguts
Tram. 250-00806/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior.

Exposició de motius

La instal·lació de càmeres a les comissaries del cos de 
Mossos d’Esquadra per part del Departament d’Interior, 
encapçalat pel conseller Joan Saura durant l’anterior le-
gislatura, va ser un encert indiscutible que ha significat 
un augment de les garanties democràtiques pels detin-
guts i també pels mossos d’esquadra, que s’han vist lliu-
res de denúncies falses per maltractaments.

El mes de desembre de 2011, el Síndic de Gregues ha 
presentat el seu Informe del 2011 de l’Autoritat Catala-
na de Prevenció de la Tortura que en un dels seus punts 
recomana la instal·lació de sistemes de videovigilància 

dins dels furgons policials amb els quals es fa el trasllat 
de detinguts.

Aquesta proposta del Síndic de Greuges sembla més útil 
i urgent d’aplicar que la proposta controvertida del con-
seller d’Interior, Felip Puig, d’instal·lar càmeres de gra-
vació al casc de les unitats antiavalots del cos de Mossos 
d’esquadra.

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. Donar compliment, dins l’any 2012, a la recomana-
ció del Síndic de Greuges inclosa en el seu Informe del 
2011 de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura, 
d’instal·lar sistemes de videovigilància dins dels furgons 
policials amb els quals es fa el trasllat de detinguts.

2. Destinar els recursos, inicialment previstos pel De-
partament d’Interior per a instal·lar càmeres al casc dels 
agents antiavalots del Cos de Mossos d’Esquadra, a la 
instal·lació de sistemes de videovigilància dins dels fur-
gons policials amb els quals es fa el trasllat de detin-
guts.

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre l’atorgament 
de la subvenció a l’Ajuntament de Portbou 
per a acabar les obres de l’Espai Memorial 
Walter Benjamin i sobre la presentació d’un 
pla de finançament d’aquest centre
Tram. 250-00807/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39306 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’Espai Memorial Walter Benjamin de Portbou és un 
projecte pressupostat en 1,6 milions d’euros. El centre 
comptarà amb una zona de museu, un espai de documen-
tació, taller, biblioteca i un alberg per estudiosos de l’obra 
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de Walter Benjamin i per a joves. Està dividit en diferents 
fases i la primera té un pressupost de 600.000 euros, amb 
aportacions de la Generalitat per valor de 272.000 euros i 
la resta amb fons Feder que provenen del programa «Viu-
re als pobles», gestionat pel Departament de Governació.

Les obres de la primera fase han estat aturades per 
l’Ajuntament de Portbou ja que la Generalitat no ha con-
cedit la pròrroga de la subvenció atorgada, necessària 
per certificar les obres. Si la Generalitat no executa la 
subvenció també es perdrà el Fons Feder i el projecte pot 
quedar definitivament anul·lat.

El centre Walter Benjamin forma part de la Xarxa d’Es-
pais de la Memòria que, per a la Vicepresidenta del Go-
vern de la Generalitat són «les expressions màximes de 
la democràcia» i «són molt importants per a la recupera-
ció de la memòria però també com a suport a la creació 
d’activitat econòmica» als municipis on estan ubicats.

Aquest espai forma part del consorci del Museu Memo-
rial de l’Exili que aplega tots els espais de la xarxa, on 
estan representats els ajuntaments de la Jonquera i Port-
bou, el consell comarcal de l’Alt Empordà, La Generali-
tat de Catalunya i la Universitat de Girona. Per a la Vice-
presidenta, la serra de les Alberes ha de ser «la columna 
vertebral d’aquests espais de memòria».

L’Espai memorial Walter Benjamin és un projecte 
d’abast europeu que significarà un impuls important per 
a l’activitat cultural, turística i econòmica de Portbou.

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. Atorgar de manera immediata la subvenció de 272.000 
euros a l’Ajuntament de Portbou per al la continuació de 
les obres del centre Walter Benjamin.

2. Presentar de manera immediata un Pla de finança-
ment del centre i un cronograma per a l’acabament de les 
obres del centre Walter Benjamin de Portbou.

3. Continuar el suport econòmic i institucional a la Xar-
xa d’Espais de la Memòria i en concret al Museu Memo-
rial de l’Exili de la Jonquera.

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la creació d’uni-
tats dels Mossos d’Esquadra especialitza-
des en la lluita contra la corrupció, el frau ur-
banístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39661 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

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

Existeixen delictes que no acostumen a crear sensació 
d’inseguretat en la opinió pública, però que són molt 
greus per les conseqüències socials que comporten. En-
tre aquests delictes es poden destacar la corrupció, el 
frau urbanístic o el blanqueig de capitals.

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 unitats dins el Cos 
de Mossos d’Esquadra especialitzades en la lluita contra 
la corrupció, contra el frau urbanístic i contra el blan-
queig de capitals

Palau del Parlament, 2 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la l’atenció als 
adolescents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 40128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

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 l’entorn per 
als adolescents a la Ciutat de la Justícia, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Els adolescents que han estat localitzats al carrer, molts 
d’ells víctimes de maltractament, altres escapolits de 
CRAEs, o menors estrangers no acompanyats, són tras-
lladats a les dependències de la Ciutat de la Justícia.

Fins que no es determina el recurs més adient a les se-
ves necessitats, poden romandre períodes de fins a 24h 
en unes dependències que no reuneixen les condicions 
adequades, són sales que presenten les mateixes carac-
terístiques que les cel·les emprades per a la custodia dels 
menors detinguts o privats de llibertat, situades al soter-
rani de l’edifici F, amb una estructura pensada per a la 
contenció i l’aïllament.

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

Proposta de resolució

Instar al Govern de la Generalitat a buscar una nova ubi-
cació dintre de la Ciutat de la Justícia per atendre en un 
entorn més amable, educatiu i acollidor als adolescents 
de protecció fins que se’ls pugui assignar el recurs que 
requereix la seva situació.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre la priorització 
pressupostària dels programes contra la 
violència masclista
Tram. 250-00811/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 40129 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

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 la priorització 
pressupostària dels programes contra la violència mas-
clista, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior.

Exposició de motius

Els casos de violència masclista s’han incrementat a la 
demarcació de Girona, aquest increment pot estar con-
dicionat per la situació de crisi que pateixen moltes fa-
mílies a la demarcació, passant de l’atenció de 250 casos 
l’any 2010 als 300 de l’any 2011 –dades facilitades pels 
equips dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones i 
pel CIE, centre d’intervenció especialitzada de Salt.

Aquest increment de demanda d’informació, atenció i 
recuperació a les dones víctimes de violència masclis-
ta, s’ha vist afectat per les retallades del Govern de la 
Generalitat i altres administracions, fet que els serveis 
abans esmentats s’han vist en la necessitat de suprimir 
alguns dels seus programes, especialment aquells adre-
çats al treball amb els infants víctimes d’una situació de 
violència entre els seus progenitors.

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

Proposta de resolució

Instem al Govern de la Generalitat a donar prioritat pres-
supostària a tots els programes adreçats a l’atenció i re-
cuperació de les dones víctimes de violència masclista i 
als seus fills/es, de manera que es pugui atendre a totes 
les dones que ho necessitin i recuperar tots els progra-
mes suspesos per raons d’ajust pressupostari.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2012

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



16 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 223

3.10.45. TRAMITACIONS EN CURS 31

Proposta de resolució sobre la compatibili-
tat dels càrrecs que ocupa Josep Prat i Do-
mènech, president del Consell d’Administra-
ció de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00812/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 40130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

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 la compatibi-
litat de càrrecs del Sr. Prat i Domènech, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’article 7.4 de la Llei 8/2007, de l’Institut Català de la 
Salut, estableix que els membres del Consell d’Adminis-
tració estan sotmesos al règim d’incompatibilitat, esta-
blerts segons la normativa general que els correspon i, en 
particular, són incompatibles amb qualsevol vinculació 
directa amb persones físiques o jurídiques, l’activitat de 
les quals estigui directament relacionada amb les tasques 
encomanades a l’ICS, i si aquesta vinculació pot impedir 
o menyscabar el compliment estricte de llurs deures o 
comprometre’n la imparcialitat o la independència

L’Honorable Conseller Boi Ruiz va nomenar president 
de l’ICS al Sr. Prat i Domènech, que actualment també 
manté la seva activitat privada com a vicepresident del 
grup sanitari USP Hospitals, i alhora és director de l’em-
presa pública Innova.

USP Hospitals és titular de diversos serveis i centres sa-
nitaris a les ciutats de Barcelona i Girona, entre altres, 
l’Institut Universitari USP Dexeus, que per mitjà de la 
seva fundació té diversos contractes amb l’ICS.

El Sr. Prats podria estar afectat per tres incompatibi-
litats, tant des del punt de vista legal, com ètiques. La 
primera per continuar al capdavant d’unes empreses 
públiques municipals proveïdores de serveis sanitaris a 
l’ICS, la segona com a vicepresident de USP Hospitals i 
alhora fer-ho compatible amb la màxima responsabilitat 
de l’ICS, empresa de la Generalitat que gestiona uns 400 
centres de titularitat pública, i la tercera per impulsar les 
modificacions legislatives que permetran el desmante-
llament de l’ICS en una vintena d’empreses filials i que 
estaran obertes a l’entrada de capital privat.

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

Proposta de resolució

Instem al Govern de la Generalitat a presentar al Parla-
ment de Catalunya, dins del primer trimestre de 2012, un 
informe elaborat per experts jurídics independents, que 
verifiquin que els càrrecs que ocupa el Sr. Prat, tant a 

l’empresa pública com privada, s’adeqüen a la normativa 
legal existent.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2012

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

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte de decret de creació del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Tram. 259-00001/09

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 39249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012
Tramitació: article 149 del Reglament del Parlament

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 de la Consellera de Justícia s’aprova la pro-
posta d’acord del Govern pel qual s’acorda la presentació 
al Parlament del Projecte de Decret de creació del Col-
legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el quinze de novembre de dos mil 
onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord del Govern pel qual s’acorda  
la presentació al Parlament del Projecte  
de decret de creació del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

L’article 125.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix la competència exclusiva de la Generalitat en ma-
tèria de col·legis professionals, la qual, respectant el que 
disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en 
tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professi-
ons titulades i dels col·legis professionals, regula els re-
quisits i el procediment per a la creació mitjançant decret 
del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta llei preveu 
en l’article 37.1 que només poden quedar subjectes a col-
legiació les professions per a l’exercici de les quals es 
requereix un títol universitari oficial i en les quals con-
corrin motius d’interès públic que ho justifiquin i, a més, 
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una especial rellevància social o econòmica de les fun-
cions inherents a la professió. Així mateix, d’acord amb 
l’apartat 5 d’aquest article 37 correspon al Parlament 
apreciar el compliment del requisit de l’existència d’inte-
rès públic i d’especial rellevància social o econòmica de 
la professió, que és una condició prèvia i necessària per a 
l’aprovació del decret del Govern.

Atès que s’ha tramitat l’expedient relatiu a la creació del 
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya;

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, el 
Govern

Acorda:

Presentar al Parlament el Projecte de decret de crea-
ció del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalu-
nya, als efectes del que estableix l’article 37.5 de la Llei 
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titula-
des i dels col·legis professionals.

Relació d’annexos

Annex. Projecte de decret de creació del Col·legi de Tera-
peutes Ocupacionals de Catalunya

Decret de creació del Col·legi de Terapeutes 
Ocupacionals de Catalunya

L’article 125.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix la competència exclusiva de la Generalitat en ma-
tèria de col·legis professionals, la qual, respectant el que 
disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en 
tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professi-
ons titulades i dels col·legis professionals, regula els re-
quisits i el procediment per a la creació mitjançant decret 
del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta llei preveu 
en l’article 37.1 que només poden quedar subjectes a col-
legiació les professions per a l’exercici de les quals es re-
quereix un títol universitari oficial i en les quals concor-
rin motius d’interès públic que ho justifiquin i, a més, una 
especial rellevància social o econòmica de les funcions 
inherents a la professió. Així mateix, d’acord amb l’apar-
tat 5 correspon al Parlament apreciar el compliment del 
requisit d’interès públic i d’especial rellevància social o 
econòmica, que és una condició prèvia i necessària per a 
l’aprovació del decret del Govern.

El Reial decret 1420/1990, de 26 d’octubre, va establir 
el títol universitari oficial de diplomat o diplomada en 
teràpia ocupacional, i les directrius generals pròpies 
dels plans d’estudis conduents a la seva obtenció. L’ob-
jectiu que es persegueix amb l’establiment d’aquesta 
titulació és proporcionar una formació adequada en les 
bases teòriques i en les tècniques i actuacions que, a 
partir d’una activitat ocupacional, tendeixin a potenciar  
i suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o 
perdudes, i a orientar i estimular activitats físiques o psí-
quiques.

La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les 
professions sanitàries, configura en l’article 2.2.b la terà-
pia ocupacional com una professió sanitària titulada de 
nivell de diplomatura, la funció específica de la qual és, 
d’acord amb l’article 7.2.c, l’aplicació de tècniques i la 
realització d’activitats de caràcter ocupacional que ten-
deixin a potenciar o suplir funcions físiques o psíquiques 
disminuïdes o perdudes, i a orientar i estimular el desen-
volupament d’aquestes funcions.

L’Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de 
Catalunya, ha sol·licitat la creació del Col·legi de Tera-
peutes Ocupacionals de Catalunya.

La incidència creixent i la força rellevant de l’activitat 
professional de la teràpia ocupacional en l’àmbit de la 
salut i, en general, en el món de la prevenció i disminució 
de les discapacitats i dels obstacles que sorgeixen com 
a conseqüència dels trastorns físics, psíquics, sensorials 
o socials que impedeixen que la persona es desenvolupi 
amb suficient independència al seu medi, constitueixen 
l’interès públic prevalent justificatiu de la creació d’un 
col·legi professional que integri totes les persones dedi-
cades a la teràpia ocupacional. En aquest sentit, el Col-
legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya es confi-
gura com l’organització capaç de vetllar per la defensa 
dels interessos professionals de les persones col·legiades 
i també de la ciutadania.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya;

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, 
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Asses-
sora, d’acord amb el pronunciament favorable del Parla-
ment sobre la concurrència d’interès públic i d’especial 
rellevància social de la professió de terapeuta ocupaci-
onal que justifiquen la creació del Col·legi de Terapeutes 
Ocupacionals de Catalunya i tramitada la proposta se-
gons les normes generals del procediment legislatiu de 
conformitat amb l’article 149 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Go-
vern,

Decreto:

Article 1. Creació

Es crea el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Cata-
lunya.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic

1. El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
és una corporació de Dret públic amb personalitat jurí-
dica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels 
seus fins, i es regeix en les seves actuacions per la nor-
mativa vigent en matèria de col·legis professionals.

2. El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
té personalitat jurídica des de l’entrada en vigor d’aquest 
Decret i capacitat d’obrar des de la constitució dels seus 
òrgans de govern.
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Article 3. Àmbit territorial

L’àmbit territorial del Col·legi de Terapeutes Ocupacio-
nals de Catalunya és Catalunya.

Article 4. Àmbit personal

La incorporació al Col·legi s’ha de fer d’acord amb el 
que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis 
professionals. Els professionals han d’estar en possessió 
del títol universitari oficial que d’acord amb la legisla-
ció vigent, sigui necessari per a l’exercici de la professió 
de terapeuta ocupacional o títol homologat o declarat 
equivalent per l’autoritat competent.

Article 5. Relacions amb l’Administració

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, pel 
que fa als aspectes institucionals i corporatius, s’ha de 
relacionar amb el departament de l’Administració de la 
Generalitat que tingui atribuïdes competències adminis-
tratives en matèria de col·legis professionals. Pel que fa 
als aspectes relatius al contingut de la professió, s’ha de 
relacionar amb els departaments competents per raó de 
les matèries professionals.

Disposicions addicionals

Primera. Comissió Gestora

1. En el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en 
vigor d’aquest Decret, l’Associació de Professionals de 
Teràpia Ocupacional de Catalunya ha de constituir la 
Comissió Gestora del Col·legi de Terapeutes Ocupacio-
nals de Catalunya, encarregada de redactar uns estatuts 
provisionals i en la qual s’integraran representants de 
l’Associació esmentada. En la seva composició es procu-
rarà la representació equilibrada de dones i homes.

2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini d’un 
any a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret uns 
estatuts provisionals del Col·legi de Terapeutes Ocupaci-
onals de Catalunya.

Aquests estatuts han de regular, en tot cas, el procedi-
ment per convocar l’assemblea constituent i han de ga-
rantir la màxima publicitat de la convocatòria, la qual 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en els dos diaris de més difusió a Catalunya.

Segona. Assemblea constituent

Les funcions de l’Assemblea constituent del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya són:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi amb el con-
tingut que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis profes-
sionals.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs cor-
responents en els òrgans col·legials, atenent a criteris de 
designació paritària de dones i homes.

Tercera. Publicació dels estatuts

Els estatuts definitius del Col·legi de Terapeutes Ocupa-
cionals de Catalunya, un cop aprovats, s’han de trame-
tre, juntament amb el certificat de l’acta de l’Assemblea 
constituent, al departament de l’Administració de la Ge-
neralitat que tingui atribuïdes les competències adminis-
tratives en matèria de col·legis professionals, perquè en 
qualifiqui la legalitat i n’ordeni la publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, de de

Artur Mas i Gavarró M. Pilar Fernández Bozal
President de la Generalitat Consellera de Justícia
de Catalunya 

Memòria explicativa

Dades de la disposició

Tipus de disposició: Acord de Govern

Títol de la disposició: Acord del Govern pel qual s’acorda 
la presentació al Parlament del Projecte de Decret crea-
ció del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

Documents que conté l’expedient

1. Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al 
Parlament del Projecte de Decret creació del Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

2. Expedient de tramitació del Projecte de Decret crea-
ció del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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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 
modificació de la Llei 52/2007, del 26 de de-
sembre, per la qual es reconeixen i s’am-
plien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència du-
rant la Guerra Civil i la dictadura
Tram. 270-00011/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 17.01.2012 al 30.01.2012).

Finiment del termini: 31.01.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 10.01.2012.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del 17 de no-
vembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 40080 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Anna Simó i 
Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 154 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la proposició de llei següent: 

Antecedents

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu 
article 169 en relació a les competències exclusives de 
la Generalitat sobre el transport terrestre de viatgers i 
mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que trans-
corrin íntegrament dins el territori de Catalunya, amb 
independència de la titularitat de la infraestructura i més 
concretament als serveis ferroviaris de Rodalies (gestió, 
regulació, planificació, coordinació i inspecció dels ser-
veis i les activitats i la potestat tarifària sobre el servei 
que actualment dóna Renfe-Operadora).

La Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector ferrovi-
ari que regula el sector ferroviari de l’Estat i estableix 
Renfe-Operadora com a únic operador amb dret per ex-
plotar el servei de transport de passatgers.

La Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Trans-
ports Terrestres que regula el transport ferroviari, que 
defineix el règim jurídic de Renfe.

Exposició de motius

Els darrers anys la xarxa de trens de Rodalies Renfe de 
Barcelona –el conjunt de línies ferroviàries de titularitat 
espanyola que comuniquen l’àrea metropolitana de Bar-
celona amb les comarques veïnes– havia estat notícia de 
manera freqüent a causa de nombroses incidències, com 
ara retards llargs o talls en algunes línies, que havien 
generat un fort descontentament entre els usuaris. Per 
això, des de feia temps, diversos sectors de la societat 
catalana reclamaven el traspàs de Rodalies a la Gene-
ralitat de Catalunya amb l’esperança que en milloraria 
la gestió. Aquesta reclamació va quedar recollida al nou 
EAC però, l’abril de 2007, es va ajornar el traspàs dema-
nat ja que el Govern català exigia garanties econòmiques 
per poder-ne assumir la gestió sense haver de fer front a 
la forta mancança d’inversions que la xarxa acumulava 
des de feia anys.

Des de l’1 de gener de 2010 els serveis de Rodalies es-
tan traspassats a la Generalitat de Catalunya com a part 
del desplegament de l’Estatut de Catalunya. Les línies 
traspassades són les incloses en el servei metropolità de 
Rodalia Barcelona i la línia Barcelona-Puigcerdà-la Tor 
de Carol. Aquests traspàs converteix la Generalitat com 
la titular del servei de rodalies a Catalunya.

Les competències traspassades eren les que establia l’ar-
ticle 169 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en rela-
ció als serveis ferroviaris de Rodalies (gestió, regulació, 
planificació, coordinació i inspecció dels serveis i les 
activitats i la potestat tarifària sobre el servei que actual-
ment dóna Renfe-Operadora).

En compliment d’aquest acord el Govern de la Genera-
litat hauria de: 

– Planificar i gestionar el servei ferroviari 

– Decidir les tarifes aplicables al servei, aprovar els con-
tractes de transport i poder articular fórmules d’adhesió 
als sistemes tarifaris integrats i bonificacions per a de-
terminats col·lectius 

– Formalitzar els contractes de gestió amb les empreses 
operadores, fer el seguiment de les obligacions previstes 
en aquests contractes i adoptar mesures correctores si cal 

– Determinar els drets i deures dels usuaris, autoritzar 
les condicions d’ús del servei i establir els procediments 
de reclamació 

– Regular i ordenar el servei (incloses la determinació 
de la seva naturalesa jurídica i forma de gestió i, en el 
seu cas, la fixació del règim de compensacions per a les 
obligacions de servei públic que s’imposin a les empre-
ses operadores)

– Determinar els nivells de qualitat que ha de complir 
l’empresa ferroviària que presti el servei 

– Coordinar els serveis ferroviaris de rodalia amb els 
restants serveis de transport 
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– Capacitat d’inspeccionar el servei ferroviari i els mit-
jans tècnics i de material mòbil amb els quals es presta 
aquest servei 

– Determinar les facultats del personal de les empreses 
ferroviàries per a l’exercici de les funcions inspectores 

– Verificar el compliment de les condicions de contracta-
ció i ús del servei i el respecte al règim i de drets i deures 
dels usuaris 

– Aplicar el règim sancionador per infraccions i adop-
tarà mesures per assegurar el correcte ús dels títols de 
transport i evitar el frau 

– Fixar els serveis mínims en cas de conflicte col·lectiu a 
qualsevol empresa de transport ferroviari 

L’objectiu era que la gestió de proximitat permetés ac-
tuar amb més celeritat i millorar el servei. Així els pri-
mers canvis en els estàndards de qualitat haurien visibles 
en aspectes tan importants com la informació, l’atenció 
al client, el confort en trens i estacions, la fiabilitat, el 
temps de viatge o les freqüències de pas.

L’acord de traspàs establia que, com que l’Estat té un 
contracte programa amb Renfe-Operadora per al perí-
ode 2006-2010, la Generalitat de Catalunya se subro-
gava en la posició de l’Estat fins al 31 de desembre de 
2010. Llavors, la Generalitat serià lliure de negociar un 
nou contracte, 2011-2015, o triar un nou operador. Per 
fer-ho possible el govern espanyol es va comprometre  
a fer les modificacions pertinents, concretament de la llei 
39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviario.

Per altra banda, al principi de l’any 2009 el Consell de 
Ministres aprova el Pla de Rodalies de Barcelona, llar-
gament reclamat per part de la societat catalana tot i que 
amb unes condicions diferents a les que havia demanat 
el Govern de Catalunya. La inversió de 4.000 MEUR 
del Pla de Rodalies 2008/2015 hauria de permetre mo-
dernitzar i ampliar les infraestructures de la xarxa de 
Rodalies, augmentar-ne la capacitat de transport i des-
bloquejar el traspàs de Rodalies a la Generalitat. L’in-
compliment d’aquest pla d’inversions han estat la causa 
principal de les nombroses incidències en el servei pres-
tat a Rodalies per part de Renfe. A títol d’exemple s’esti-
ma que el 50% de les incidències es deuen a l’antiguitat 
de les catenàries.

Tota aquesta situació reverteix en una mala qualitat d’un 
servei de vital importància per a la nostra economia i la 
seva sostenibilitat ambiental, un servei que afecta la qua-
litat de vida de milions de ciutadanes i ciutadans.

La feblesa de la posició catalana parteix del mateix arti-
cle 169 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, però això 
no obsta al fet que la Generalitat ha d’aprofitar totes les 
eines al seu abast per defensar un bon servei de transport 
públic per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i la 
principal eina de la que disposa és la capacitat d’elecció 
d’operador a la que, vistos els fets, sembla que l’actual 
Govern hi hagi renunciat.

És per tot això, que urgeix la modificació de la llei ferro-
viària per tal que la principal competència traspassada, 
l’elecció de l’operador ferroviari, sigui efectiva i el go-
vern de la Generalitat tingui més capacitat negociadora 

davant de les empreses públiques que depenen del Mi-
nisterio de Fomento, Renfe i Adif.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés de Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la llei 39/2003, de 17 de 
novembre, del sector ferroviario

Article 1. De modificació de l’apartat 2  
de l’article 44

«La licencia de empresa ferroviaria será única para toda 
la Red Ferroviaria de Interés General, excepto para 
aquellas Comunidades Autónomas que tengan la titula-
ridad del servicio de cercanías, con el fin de ordenar [...] 
del Servicio ferroviario»

Article 2. De modificació de l’apartat 1  
de l’article 53

«1. El Consejo de Ministros y las Comunidades Autóno-
mas que tengan la titularidad del servicio de cercanías 
podrán, de oficio [...] correspondiente autorización»

«En caso de que la declaración de interés público se re-
alice a instancia de las comunidades autónomas o de las 
corporaciones locales, estas serán responsables de la fi-
nanciación»

Article 3. De modificació de l’apartat 2  
de l’article 53

«2. Las autorizaciones para prestar Servicios [...] se otor-
garán por el Ministerio de Fomento y para las Comuni-
dades Autónomas que tengan la titularidad del servicio 
de cercanías mediante el correspondiente [...] de adjudi-
cación directa»

Article 4. De modificació a l’apartat 4  
de l’article 53

«4. El Ministerio de Fomento y las Comunidades 
Autónomas que tengan la titularidad del servicio de cer-
canías comunicará al administrador de infraestructuras 
ferroviarias las autorizaciones que otorgue con arreglo a 
este artículo»

Article 5. De modificació a l’apartat 1  
de l’article 54

«1. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio 
y previa consulta con las Comunidades Autónomas que 
tengan la titularidad del servicio de cercanías podrá 
acordar [...] y la defensa nacional»

Article 6. De modificació a l’apartat 2  
de l’article 54

«2. Cuando el procedimiento [...] el Ministerio de Fo-
mento y las Comunidades Autónomas que tengan la ti-
tularidad del servicio de cercanías podrá imponer como 
obligación [...] Orden del Ministerio de Fomento»
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Article 7. De modificació a l’apartat 3  
de l’article 54

«3. Si una empresa [...] el Ministerio de Fomento y las 
Comunidades Autónomas que tengan la titularidad del 
servicio de cercanías adoptará todas las medidas necesa-
rias para garantizar su correcta prestación»

Article 8. De modificació a l’apartat 1  
de l’article 79

«1. Las tarifas que tendrá [...] y remitidas al Ministerio 
de Fomento o las Comunidades Autónomas que tengan 
la titularidad del servicio de cercanías [...]»

Article 9. De supressió de Disposició transitòria 
Tercera

Disposición transitoria tercera. Gestión del transporte 
ferroviario de viajeros.

«Los capítulos II y III del título IV de esta ley no serán de 
aplicación al transporte ferroviario de viajeros hasta tanto 
la Unión Europea no establezca un régimen de apertura 
del mercado para este tipo de transporte. Hasta entonces, 
Renfe-Operadora tendrá derecho a explotar los servicios 
de transporte de viajeros que se presten sobre la Red Fer-
roviaria de Interés General, en la forma establecida en la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, y en su normativa de desarrollo en cu-
anto no se opongan al resto del contenido de esta ley.

Una vez que se imponga el régimen de apertura del mer-
cado de transporte ferroviario de viajeros, de conformi-
dad con lo previsto en el párrafo anterior, Renfe-Opera-
dora conservará el derecho a explotar la capacidad de red 
que entonces utilice efectivamente y podrá solicitar que se 
le asigne otra capacidad de red, con arreglo a lo previsto 
en esta ley.»

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política ex-
terior
Tram. 300-00108/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 40630 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.01.2012

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 al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 18 i 19 de gener de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la política 
exterior?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les finances municipals
Tram. 300-00109/09

Presentació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40751 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.01.2012

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 18 i 19 de gener de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la situ-
ació de les finances municipals?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC



16 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 223

3.20. TRAMITACIONS EN CURS 37

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de 
tarifació i de finançament del transport pú-
blic
Tram. 300-00110/09

Presentació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40772 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.01.2012

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de gener de 2012.

– Sobre el sistema de tarifació i finançament del trans-
port públic a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i 
el finançament de les llars d’infants
Tram. 300-00111/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40773 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.01.2012

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 al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de gener de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
planificació i el finançament de les escoles bressol?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la situació finan-
cera dels ens locals
Tram. 300-00112/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40774 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.01.2012

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 al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de gener de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació financera dels ens locals?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia 
amb relació a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 300-00113/09

Presentació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40784 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 13.01.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna i Vivas, 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 18 i 19 de gener d’enguany:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en 
relació a l’estratègia catalana per a l’ocupació i els em-
prenedors?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Rafael Luna i Vivas
Diputat del GP del Partit Popular
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Calendari de sessions plenàries per al quart 
període de sessions
Tram. 244-00007/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de ge-
ner de 2012, d’acord amb el que estableix l’article 72.1 
del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha 
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al 
quart període de sessions (gener - juliol 2012):

Gener: 18 - 19

Febrer: 15 - 16, 22 - 23

Març: 14 - 15, 28 - 29

Abril: 11 - 12, 25 - 26

Maig: 9 - 10, 23 - 24

Juny: 6 - 7, 20 - 21

Juliol: 4 - 5, 18 - 19

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parla-
ment demani.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012

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

Delegació de funcions de la presidenta del 
Parlament
Tram. 246-00007/09

Resolució

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament 
del Parlament, i atès que he d’absentar-me de Catalunya 
el dia 13 de gener de 2012,

Resolc:

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
denta del Parlament en el vicepresident primer, l’I. Sr. 
Lluís M. Corominas i Díaz, el dia 13 de gener de 2012 o, 
eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00007/09).

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012

Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

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

Renúncia de la condició de diputada

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la presidenta 
del Parlament ha pres nota de la renúncia a la seva con-
dició de diputada al Parlament de Catalunya de la Sra. 
María de los Llanos de Luna Tobarra, del G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, amb efectes des del dia 3 de gener 
de 2012.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament

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

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Tram. 399-00001/09

Substitució de representants
Reg. 40227 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que disposa el Reglament de la Cambra, comunica la 
designació del diputat Il·lustre Senyor Santi Rodríguez i 
Serra com a portaveu adjunt del Grup parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, en substitució de la Senyora 
Maria de los Llanos de Luna Tobarra, que va renunciar 
com a conseqüència de la seva designació com a Dele-
gada del Govern a Catalunya el proppassat dilluns 2 de 
gener d’enguany.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del Partit Popular
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 87/IX, 
sobre la construcció d’una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 290-00079/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39235 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00079/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 87/IX, 
sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Es-
quadra a Salt (Gironès).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 87/IX, sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Giro-
nès) (núm. tram. 290-00079/09), us informo del següent:

El Departament d’Interior sempre ha mostrat la seva vo-
luntat ferma de dotar d’una nova comissaria de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) la po-
blació de Salt.

En aquest sentit, existeix un acord amb l’Ajuntament de 
Salt per tal de compartir les noves instal·lacions. En con-
cret, l’Ajuntament de Salt va aprovar per Acord del Ple, 
en sessió ordinària el dia 28 de novembre de 2011, el text 
del conveni per l’ampliació i cessió d’ús compartit de les 
instal·lacions que s’estan construint per a la Policia Local 
de Salt; conveni que serà signat per ambdues administra-
cions el proper mes de gener.

Així mateix, el Departament d’Interior ja està desenvo-
lupant un projecte bàsic, és a dir, un plantejament d’am-
pliació de l’edifici basat en les volumetries i d’acord amb 
les necessitats d’ambdós serveis policials i sobre el qual 
estan treballant els tècnics.

Finalment, en la sessió de Govern del dia 13 de desem-
bre es van aprovar les modificacions de les plurianuali-
tats que donen suport al pla econòmic financer de GISA 
en relació al Departament d’Interior per incloure l’adju-
dicació i l’execució de les obres de la comissaria de la 
PG-ME a Salt el 2012.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 121/
IX, sobre la publicació en el DOGC de la refo-
sa de les modificacions de la relació de llocs 
de treball del personal funcionari de l’Admi-
nistració de la Generalitat
Tram. 290-00111/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39336 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00111/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 121/IX, 
sobre la publicació en el DOGC de la refosa de les mo-
dificacions de la relació de llocs de treball del personal 
funcionari de l’Administració de la Generalitat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 121/IX, sobre la publicació en 
el DOGC de la refosa de les modificacions de la relació 
de llocs de treball del personal funcionari de l’Adminis-
tració de la Generalitat (núm. tram. 290-00111/09), us 
informo del següent:

L’article 7.2 del Decret 328/1993, de 28 de desembre, so-
bre les relacions de llocs de treball del personal funci-
onari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(publicat al DOGC núm.1852, de 28.01.1994) establí que 
el Departament de Governació procediria a publicar cada 
tres mesos al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya les actualitzacions i modificacions de les relacions de 
llocs de treball, sens perjudici de la publicitat per altres 
mitjans que es pugui adoptar una vegada aprovades pel 
Govern i abans de la seva publicació oficial. Un cop l’any 
es procedirà a la publicació de la refosa de les modifica-
cions de les relacions de llocs de treball de les unitats que 
hagin de resultar afectades.

Exposat l’anterior, cal significar que l’evolució tecnolò-
gica que s’ha dut a terme en els darrers anys ha provocat 
en l’Administració Pública un fenomen d’adaptació dels 
processos i de la metodologia en el treball que aposta 
per l’ús dels mitjans telemàtics per tal d’aconseguir més 
eficàcia i eficiència en l’actuació de l’Administració i en 
les seves relacions amb els ciutadans, d’acord amb els 
principis constitucionalment establerts i garantits.

En aquest context, el Decret 128/2002, de 30 d’abril, 
sobre la publicitat de les relacions de llocs de treball a 
l’Administració de la Generalitat (publicada al DOGC 
núm. 3636, de 15.05.2002) modificà l’article 7.2 del De-
cret 328/1993, de 28 de desembre, que quedà redactat 
de la manera següent: «El Departament de Governació 
i Relacions Institucionals farà públiques trimestralment, 
a la pàgina corresponent de la Generalitat de Catalunya 
a Internet, les modificacions de les relacions de llocs de 
treball que aprovi el Govern o l’òrgan que ho tingui dele-
gat. Així mateix, es publicarà anualment al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la relació íntegra de llocs 
de treball actualitzada amb les modificacions que s’hagin 
produït durant l’any immediatament anterior».
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D’acord amb l’anterior, el Departament de Governació i 
Administracions Públiques va publicar en el DOGC núm. 
5603, de 8 d’abril de 2010, la Resolució GAP/1004/2010, 
de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a la refosa 
de la relació de llocs de treball del personal funciona-
ri dels diferents departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, la Resolució GAP/1005/2010, 
de 10 de març, per la qual es dóna publicitat a la refosa 
de la relació de llocs de treball del personal laboral dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya i la Reso-
lució GAP/1006/2010, de 8 de març, per la qual es dóna 
publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del 
personal eventual dels diferents departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

Exposat l’anterior, cal significar que arran de l’entrada 
en vigor del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de com-
petència dels departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, ens els darrers mesos, s’ha iniciat 
un procés de reestructuració pel Govern, mitjançant De-
cret, dels diferents departaments de la Generalitat; pro-
cés que, hores d’ara, no ha finalitzat. En aquest sentit, als 
efectes de garantir la màxima transparència i que la pu-
blicació de la RLT reflecteixi al màxim la situació actual 
dels llocs de treball, d’acord amb els principis d’eficàcia 
i eficiència que han de regir l’actuació de les Adminis-
tracions Públiques, procedirem en el termini més breu 
possible, i un cop conclòs el procés de reestructuració 
departamental amb la publicació dels Decrets relatius 
als Departaments de Salut i Interior (policia i bombers), 
a la publicació de la RLT al DOGC d’acord amb la nova 
estructura aprovada.

Finalment, pel que fa a la publicitat a la pàgina Web, cal 
fer constar que d’acord amb les previsions contingudes 
per l’article 7.2 del Decret 328/1993, de 28 de desem-
bre, en la redacció donada pel Decret 128/2002, de 30 
d’abril, i atenent a les resolucions parlamentàries a què 
fa referència aquest informe, es troben disponibles a la 
pàgina Web del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals les actualitzacions de la RLT de personal 
funcionari, laboral i eventual corresponents al període 
comprès entre l’1 de gener i el 27 d’octubre de 2011.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 167/
IX, sobre la participació dels trabucaires en 
esdeveniments populars i sobre la negocia-
ció del contingut del projecte de reial decret 
del reglament d’armes
Tram. 290-00153/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39202 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00153/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 167/IX, 
sobre la participació dels trabucaires en esdeveniments 
populars i sobre la negociació del contingut del projecte 
de reial decret del reglament d’armes.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 167/IX, sobre la participació 
dels trabucaires en esdeveniments populars i sobre la ne-
gociació del contingut del projecte de reial decret del re-
glament d’armes (núm. tram. 290-00153/09), us informo 
del següent:

La concessió del permís per a l’actuació de grups de 
trabucaires i armes històriques en l’espai públic, està re-
gulada a l’article 107c) del Reial decret 137/1993, de 29 
de gener, pel qual s’aprova el reglament d’armes. Aquest 
article permet la utilització d’armes llargues i curtes 
d’avantcàrrega i les altres armes de foc antigues o his-
tòriques, les seves reproduccions i assimilades, suscep-
tibles de fer foc només en casos de festes tradicionals i 
prèvia autorització de la Delegació del Govern de l’Estat.

El proppassat 9 de juliol es va publicar al BOE el Reial De-
cret 976/2011, de 8 de juliol, pel qual es modifica el regla-
ment d’armes, aprovat per Reial Decret 137/1993, de 29 
de gener. Cal recordar que el període per a presentar al-
legacions al Projecte de reial decret d’aprovació del nou 
Reglament d’Armes ja havia finalitzat el 22 de gener de 2011.

No obstant això, el director del Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional Catalana, durant l’any 
2011, ha mantingut reunions específiques amb respon-
sables de les delegacions del Govern de Barcelona i 
Girona, per tractar l’aplicació del reglament d’armes 
en l’àmbit de festes tradicionals i facilitar els processos 
d’autorització d’aquests esdeveniments. A tal efecte, la 
documentació que acredita que la celebració, en el marc 
de la qual tindrà lloc l’actuació, té caràcter tradicional o 
popular és la resolució d’inscripció dels trabucaires en el 
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, d’11 de juliol 
de 2011 (http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Cicles-
festius/Elements-singulars/Trabucaires). De manera si-
milar a l’aplicació de la directiva europea sobre articles 
pirotècnics, aquesta resolució d’inscripció de caràcter 
genèric ha donat cobertura legal a aquest requeriment 
acreditatiu de tradicionalitat de l’activitat.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 168/
IX, sobre la reciprocitat en la llibertat de re-
cepció directa de les emissions de ràdio i 
televisió del País Valencià i de Catalunya
Tram. 290-00154/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39255 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00154/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 168/IX, 
sobre la reciprocitat en la llibertat de recepció directa 
de les emissions de ràdio i televisió del País Valencià i 
de Catalunya.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 168/IX, sobre la reciprocitat en la llibertat de 
recepció directa de les emissions de ràdio i televisió del 
País Valencià i de Catalunya (núm. tram. 290-00154/09), 
us informo, amb el document annex, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, el Govern de 
la Generalitat ha dut a terme les següents actuacions:

En relació amb el punt 1, manifestar que el Govern reco-
neix el paper protagonista que ha tingut la iniciativa pri-
vada, i de manera concreta, Acció Cultural del País Va-
lencià, al llarg dels últims 25 anys, pel que fa a l’impuls 
de les emissions de TV3 en aquest territori. Per aquest 
motiu manté un diàleg constant amb Acció Cultural del 
País Valencià i li dóna suport en tot allò que té a veure 
amb la reivindicació que TV3 es pugui veure amb nor-
malitat al País Valencià, i en general, en les activitats que 
duu a terme a favor de la llengua i la cultura catalana.

Respecte al punt 2 de la resolució, el Govern coincideix 
amb el posicionament del Parlament en el sentit que el 
Govern espanyol té un paper actiu en aquesta qüestió. 
Així, el Govern es va adreçar al Secretari d’Estat de Te-
lecomunicacions i per a la Societat de la Informació el 
passat 30 de març. En aquest escrit, li recordava que és 
deure del Govern espanyol facilitar l’aplicació, dins del 
territori de l’Estat, de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries (en aquest cas, de l’article 11.2) 
i li sol·licitava que aportés una solució tècnica que facili-
tés l’acord de reciprocitat al més aviat possible. Malau-
radament, en aquests 9 mesos, el Govern espanyol no ha 
pres cap mesura per afavorir la reciprocitat d’emissions 
entre Catalunya i el País Valencià, i ni tan sols ha tingut 
la cordialitat institucional de respondre la carta.

D’acord amb el punt 3 de la resolució, el Govern consi-
dera que la via més senzilla i ràpida per normalitzar les 
emissions de TV3 al País Valencià passa per un acord 
de reciprocitat entre el Govern català i valencià, sempre 
i quan el Govern espanyol concedeixi a la Generalitat 
valenciana el tercer múltiplex que sol·licita.

Igualment, al llarg d’aquests mesos s’han ha mantingut 
converses informals amb el Govern valencià per a la re-
cerca d’una solució.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Francesc Homs i Molist
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 170/
IX, sobre l’impuls a l’oficialitat de l’occità a 
Catalunya
Tram. 290-00156/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39203 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00156/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 170/IX, 
sobre l’impuls a l’oficialitat de l’occità a Catalunya.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 170/IX, sobre l’impuls 
a l’oficialitat de l’occità a Catalunya (núm. tram. 290-
00156/09), us informo del següent:

El Departament de Cultura, mitjançant la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística, ha impulsat l’elaboració del 
Pla de desplegament de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, 
de l’occità, aranès a l’Aran.

En el marc de l’Acord de col·laboració subscrit entre el 
Govern de la Generalitat i el de l’Aran, aquest treball s’ha 
posat en comú amb el Govern de l’Aran en la reunió de la 
comissió de seguiment d’aquest Acord, que va tenir lloc 
el proppassat 4 d’agost i que va ser presidida pel conse-
ller de Cultura i pel Síndic d’Aran.

En aquesta reunió, i amb la finalitat d’avançar en la im-
plementació d’aquest Pla de manera conjunta i coordina-
da, els dos governs van acordar impulsar un nou marc 
de col·laboració destinat específicament a l’impuls del 
desplegament i la implementació de les prescripcions de 
la Llei de l’occità aranès.

No obstant això, mentre es tramiti aquest nou Acord per 
al desplegament de la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, el 
Departament de Cultura ha mantingut la col·laboració i 
l’impuls conjunt de mesures de foment i difusió de l’oc-
cità aranès. En aquest sentit, ha atorgat una subvenció al 
Govern de l’Aran per al finançament d’accions de políti-
ca lingüística impulsades a l’Aran durant el 2011.

Fascicle segon
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Així mateix, el Departament de Cultura, conjuntament 
amb el Conselh Generau d’Aran, ha impulsat la reforma 
de l’Institut d’Estudis Aranesi, en el marc de la previsió 
que conté l’article 4.3 de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, 
de l’occità, aranès a l’Aran, per tal que esdevingui una 
acadèmia independent de les administracions públiques 
per tal d’assolir plenament el caràcter acadèmic que li 
correspon i ha de tenir. En aquest sentit, el proppassat 
mes d’octubre el secretari general del Departament de 
Cultura va mantenir una reunió de coordinació amb el 
Síndic d’Aran i el president de l’Institut d’Estudis Arane-
si, per tal de definir l’estratègia i el calendari d’execució.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 171/
IX, sobre la garantia de l’emissió de Televi-
sió de Catalunya al País Valencià i de la re-
ciprocitat definitiva entre Televisió de Cata-
lunya i Canal 9
Tram. 290-00157/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39256 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00157/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 171/IX, 
sobre la garantia de l’emissió de Televisió de Catalunya 
al País Valencià i de la reciprocitat definitiva entre Tele-
visió de Catalunya i Canal 9.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 171/IX, sobre la garantia de l’emissió de Te-
levisió de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat 
definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9 (núm. 
tram. 290-00157/09), us informo, amb el document an-
nex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, el Govern de 
la Generalitat ha dut a terme les següents actuacions:

El Govern considera que la via més senzilla i més ràpida 
per normalitzar les emissions de TV3 al País Valencià 
passa per un acord de reciprocitat entre el Govern català 
i valencià, sempre i quan el Govern espanyol concedeixi 
a la Generalitat valenciana el tercer múltiplex que sol-
licita.

El Govern es va adreçar al Secretari d’Estat de Teleco-
municacions i per a la Societat de la Informació el passat 
30 de març. En aquest escrit, li recordava que és deure 
del Govern espanyol facilitar l’aplicació, dins del territo-
ri de l’Estat, de la Carta Europea de les Llengües Regi-
onals o Minoritàries (en aquest cas, de l’article 11.2) i li 
sol·licitava que aportés una solució tècnica que facilités 
l’acord de reciprocitat el més aviat possible. Malaurada-
ment, en aquests 9 mesos, el Govern espanyol no ha pres 
cap mesura per afavorir la reciprocitat d’emissions entre 
Catalunya i el País Valencià, i ni tan sols ha tingut la 
cordialitat institucional de respondre la carta.

Paral·lelament, al llarg d’aquests mesos el Govern ha 
mantingut converses informals amb el Govern valencià, 
per a la recerca d’una solució.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Francesc Homs i Molist
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 173/
IX, sobre la preservació i el manteniment de 
la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Ma-
resme)
Tram. 290-00159/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39204 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00159/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 173/IX, 
sobre la preservació i el manteniment de la Casa Puig i 
Cadafalch, d’Argentona (Maresme).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 173/IX, sobre la preservació i 
el manteniment de la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona 
(Maresme) (núm. tram. 290-00159/09), us informo del 
següent:

Per Acord del director general del Patrimoni Cultural, de 
2 de maig de 2011, es va incoar un procediment sancio-
nador a la part propietària de la Casa Puig i Cadafalch, 
d’Argentona, per presumpta infracció de l’article 71.3.c) 
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cul-
tural català, segons el qual l’incompliment dels deures 
de preservació i manteniment de béns culturals d’inte-
rès nacional constitueix una infracció greu. Després de 
la seva tramitació, aquest procediment va ser resolt el 4 
d’octubre de 2011, amb la imposició a la part propietària 
d’una sanció de multa de trenta mil euros.

Així mateix, el Departament de Cultura continua vet-
llant pel compliment dels requeriments fets a la part 
propietària relatius a les obres de manteniment d’aquest 
edifici. En aquest sentit, el passat 27 de juliol, tècnics 
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del departament van realitzar una visita d’inspecció a 
l’immoble i varen constatar que l’estat del monument 
obligava a adoptar, amb caràcter d’urgència, les mesures 
necessàries per a garantir-ne la preservació i conserva-
ció adequades. Per aquest motiu, el director general del 
Patrimoni Cultural va ordenar, el 29 de juliol de 2011, 
que la Direcció General del Patrimoni Cultural execu-
tés subsidiàriament i a càrrec de la part propietària les 
actuacions que segons l’informe tècnic de 27 de juliol es 
consideren imprescindibles per a garantir la preservació 
i manteniment d’aquest bé cultural d’interès nacional.

La part propietària, que ha estat notificada d’aquestes 
resolucions, el passat mes d’agost va presentar un escrit 
sol·licitant la suspensió d’ambdós procediments perquè 
ha presentat una sol·licitud de llicència d’obres a l’Ajun-
tament d’Argentona per reparar les cobertes de la casa. 
En aquests moments, el projecte d’obres per al qual se 
sol·licita llicència encara no ha tingut entrada en el De-
partament de Cultura.

Finalment, cal fer constar que el Departament de Cul-
tura, com fins ara, continuarà donant suport tècnic i 
assessorament, a l’Ajuntament d’Argentona i a la part 
propietària de la Casa Puig i Cadafalch, tant respecte a 
les actuacions més prioritàries a emprendre per a salva-
guardar el bé com a les línies d’ajut establertes a què es 
poden acollir per a restaurar-lo i evitar-ne la degradació.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 191/
IX, sobre l’increment de la persecució de la 
venda il·legal a la via pública
Tram. 290-00181/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39236 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00181/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 191/IX, 
sobre l’increment de la persecució de la venda il·legal a 
la via pública.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 191/IX, sobre l’increment de 
la persecució de la venda il·legal a la via pública (núm. 
tram. 290-00181/09), us informo del següent:

Quant a l’apartat a), que insta a incrementar, mitjançant 
el Cos de Mossos d’Esquadra i conjuntament amb les po-
licies locals, la persecució de la venda il·legal a la via 
pública, coneguda com top manta, i de la venda il·legal 
de còpies, imitacions i falsificacions de productes:

El «top manta», entès com la venda ambulant il·legal, 
es dóna de forma generalitzada en punts turístics de la 
costa mediterrània, arreu del país. Els principals són 
Barcelona, Roses, el Vendrell, Calafell, Salou, Vila-seca 
i Cambrils, especialment als passejos marítims i a les 
platges.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME), per tal d’afrontar aquesta problemàtica, ha imple-
mentat un conjunt de mesures i dispositius que, en ter-
mes generals, es poden resumir en els punts següents:

– Col·laboració i cooperació amb les policies locals mit-
jançant patrulles uniformades mixtes.

– Utilització de dotacions no uniformades per recollir 
diàriament informació sobre el nombre de venedors, la 
seva ubicació i la localització de vehicles i de domicilis 
relacionats.

– Obertura d’investigacions referents a l’origen dels pro-
ductes venuts pels top manta per la possible relació amb 
la delinqüència organitzada.

– Des del mes d’abril de 2011, execució de diversos 
dispositius puntuals i extraordinaris per incrementar la 
pressió sobre la venda ambulant.

Els resultats obtinguts per la PG-ME en l’aplicació de 
totes aquestes mesures han estat, per regions:

– Regió Policial de Girona: 225 actes de comís i més de 
4.000 kg d’objectes comissats

– Regió Policial Camp de Tarragona: 175 actes de comís, 
al voltant de 34.000 objectes falsificats comissats, 20 de-
tinguts i 205 imputats.

– Regió Policial Metropolitana de Barcelona: al voltant 
de 250 denúncies administratives, fet que suposa un in-
crement del 9% respecte el 2010 i aproximadament 325 
denúncies penals.

Pel que fa a l’apartat b), que insta a acompanyar la mesu-
ra amb campanyes de sensibilització, conjuntament amb 
els ajuntaments, per a conscienciar els compradors que 
no contribueixin a aquesta venda il·legal:

La PG-ME ha col·laborat i participat en diverses cam-
panyes de sensibilització sobre els compradors d’aquest 
tipus de venta. A tall d’exemple es pot esmentar la col-
laboració amb les policies locals de poblacions com 
Cambrils, Mont-Roig i Vandellós-Hospitalet de l’Infant, 
en la distribució de tríptics informatius pels punts del li-
toral més freqüentats pels venedors.

Igualment, s’ha col·laborat amb els ajuntaments de Ca-
lafell i el Vendrell, en la campanya institucional portada 
a terme per la Generalitat de Catalunya, conjuntament 
amb la Confederació de Comerciants de Catalunya, sota 
el lema «Estirem la manta».

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 192/
IX, sobre l’increment dels efectius dels Mos-
sos d’Esquadra de la Regió Policial Ponent
Tram. 290-00182/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39237 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00182/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 192/IX, 
sobre l’increment dels efectius dels Mossos d’Esquadra 
de la Regió Policial Ponent.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 192/IX, sobre l’increment 
dels efectius dels Mossos d’Esquadra de la Regió Poli-
cial Ponent (núm. tram. 290-00182/09), us informo del 
següent:

Enguany, el cos de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) s’ha incrementat en 775 nous efec-
tius provinents de la 24a. promoció, que es van graduar 
del curs bàsic de l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya el passat 23 de juny. Els nous efectius van integrar 
el reforç d’estiu des de finals de juny i, a partir de l’1 
d’octubre, es van incorporar als seus nous destins.

La Direcció General de la Policia determina la distribu-
ció territorial d’efectius i de serveis policials atenent a 
criteris, com són el tipus de territori i la idiosincràsia de 
les seves necessitats de seguretat.

Així, doncs, la Regió Policial de Ponent, passa de tenir 
899 agents el 2010 a 945 agents el 2011, amb un incre-
ment de 46 agents que suposa el 5,1%, reforçant així els 
serveis policials que ofereix al territori.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 193/
IX, sobre la implementació de mesures de 
reforç de la seguretat ciutadana als espais i 
recorreguts turístics de Barcelona
Tram. 290-00183/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39238 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00183/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 193/IX, 
sobre la implementació de mesures de reforç de la segu-

retat ciutadana als espais i recorreguts turístics de Bar-
celona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 193/IX, sobre la implemen-
tació de mesures de reforç de la seguretat ciutadana als 
espais i recorreguts turístics de Barcelona (núm. tram. 
290-00183/09), us informo del següent:

Quant a l’apartat a), que insta a l’increment de les pa-
trulles d’agents dels Mossos d’Esquadra en coordinació 
amb la Guàrdia Urbana de Barcelona a les zones de gran 
afluència turística de la ciutat:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME)  
té establert, com a element central en els serveis de segu-
retat que ofereix, incrementar i enfortir la coordinació i 
col·laboració amb les policies locals d’arreu del territori 
català.

En aquest sentit, la coordinació amb la Guàrdia Urbana 
de Barcelona s’ha incrementat, implementant dispositius 
i operacions conjuntes de les quals destaquem:

– Dispositius relacionats amb celebracions culturals i es-
portives.

– Dispositius relacionats amb el compliment de les orde-
nances municipals.

– Dispositius de seguretat ciutadana.

– Dispositius puntuals i excepcionals relacionats amb el 
manteniment de l’ordre públic, com els relacionats amb 
els fets de la Plaça Catalunya del maig de 2011 o els fets 
del Parlament de Catalunya de juny de 2011.

Pel que fa a l’apartat b), que insta a la instal·lació d’ofi-
cines mòbils de denúncies dels Mossos d’Esquadra als 
voltants dels llocs de gran afluència turística:

Des del 2008, a la Barceloneta (Barcelona), una de les 
principals zones de gran afluència de la ciutat de Bar-
celona, es va instal·lar una oficina de denúncies durant 
la temporada d’estiu. A la resta de zones d’afluència, la 
PG-ME ubica ocasionalment aquestes mateixes Ofici-
nes d’Atenció al Ciutadà en vehicles adaptats per oferir 
aquestes funcions.

A més, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi ha instal-
lada una Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Àrea Regional 
del Transport Urbà.

D’altra banda, en tots els esdeveniments que comporten 
una gran afluència de persones, com per exemple el Mo-
bile Worl Congress, la PG-ME munta Oficines d’Atenció 
al Ciutadà per tal de donar resposta a les diferents neces-
sitats d’assistència i de seguretat que es puguin generar 
en esdeveniments d’aquesta magnitud.

Pel que fa a l’apartat c), que insta a l’increment de la vi-
gilància als mitjans de transport públic com el metro i 
l’autobús i especialment als voltants de les parades del 
Bus Turístic i a les estacions de tren i a l’aeroport:

Un dels objectius estratègics cabdals del Departament 
d’Interior en la millora dels serveis que ofereix la PG-ME 
és el reforçament dels serveis policials al conjunt de la 
xarxa de transport públic. Mostra d’aquesta voluntat és la 
recent creació de la Divisió del Transport, integrada per 
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dues àrees, la relativa a la Seguretat Aeroportuària i la 
relativa a la Seguretat del Transport Metropolità.

El resultat d’aquesta voluntat ha estat l’execució de di-
ferents dispositius com el Gregal 2011 i el dispositiu 
Xarxa, aquest últim en coordinació conjuntament amb la 
Guàrdia Urbana de Barcelona.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 195/
IX, sobre l’eliminació del requisit del límit 
d’edat per a l’accés al Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 290-00185/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 39233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la Resolució 195/IX (número de 
tramitació 290-00185/09) sobre l’eliminació del requisit 
del límit d’edat d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra, el 
control del compliment de la qual correspon a la Comis-
sió d’Interior.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller d’Interior (reg. 39233).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.02.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.01.2012.

Control del compliment de la Resolució 
196/IX, sobre el compliment del Decret 
246/2008, de regulació de la situació admi-
nistrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00186/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 39234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Resolució 196/IX (número de tra-
mitació 290-00186/09) sobre el compliment del Decret 
246/2008, de regulació de la situació administrativa es-
pecial de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el control del compliment de la qual correspon a la 
Comissió d’Interior.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller d’Interior (reg. 39234).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.02.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.01.2012.

Control del compliment de la Resolució 197/
IX, sobre l’excepció a la prohibició de circu-
lar els caps de setmana i els festius per als 
camions de transport de raïm o most durant 
el període de la verema
Tram. 290-00187/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39239 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00187/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 197/IX, 
sobre l’excepció a la prohibició de circular els caps de 
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setmana i els festius per als camions de transport de raïm 
o most durant el període de la verema

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 197/IX, 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 perío-
de de la verema (núm. tram. 290-00187/09), us informo 
del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a establir com a exemp-
ció a la prohibició de la circulació de vehicles pesants de 
transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya 
durant els caps de setmana i els dies festius la circulació 
de camions que transportin raïm o most durant el període 
que dura la verema, entre la fi del mes d’agost i el comen-
çament del mes d’octubre:

A partir de la Resolució de restriccions a la circulació 
per al 2012 ja quedarà establerta aquesta exempció i es 
publicarà al DOGC, garantint totalment la publicitat de 
la mesura. No obstant això, tal com es comentava en l’es-
crit de l’11 de maig de 2011, ja des del 2010 s’exceptuava 
d’aquesta restricció als vehicles vinculats a la campanya 
de la verema.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a fer que l’exempció ja 
sigui efectiva en la campanya d’enguany i, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 2.2 de la Resolució INT/904/2011, 
de l’11 d’abril, relativa a les mesures de regulació de la 
circulació i del transport de mercaderies per les carrete-
res de Catalunya per al 2011, es concedeixi com a auto-
rització especial per a tota la campanya:

Es va fer mitjançant circular interna i comunicat intern a 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
en data 29 d’agost de 2011.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a garantir la celeritat 
en l’atorgament de l’autorització especial de circulació:

S’ha emès una circular i un comunicat intern alliberant 
d’aquest tràmit els vehicles vinculats a la campanya de la 
verema, quan procedeixi.

Pel que fa a l’apartat d) que insta a garantir el coneixe-
ment de l’exempció i el procediment per a fer-la efectiva 
a tots els operadors mitjançant llurs organitzacions pro-
fessionals:

Atès que des del 2010 ja existeix l’exempció per a totes 
les vies de Catalunya, s’ha resolt en les relacions amb el 
sector a partir d’una circular interna. Cal dir que el 2009 
es va fer només a nivell de l’Alt Penedès també directa-
ment amb el sector. A partir del gener del 2012, atesa 
la publicació al DOGC d’aquesta excepció dins la Reso-
lució anual de restriccions, el seu coneixement quedarà 
totalment garantit per a qualsevol interessat o col·lectiu.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 198/
IX, sobre l’increment dels efectius del Cos 
dels Mossos d’Esquadra a Girona
Tram. 290-00188/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39240 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00188/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 198/IX, 
sobre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Es-
quadra a Girona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 198/IX, sobre l’increment 
dels efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona 
(núm. tram. 290-00188/09), us informo del següent:

Enguany, el cos de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) s’ha incrementat en 775 nous efec-
tius provinents de la 24a. promoció, que es van graduar 
del curs bàsic de l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya el passat 23 de juny. Els nous efectius van integrar 
el reforç d’estiu des de finals de juny i, a partir de l’1 
d’octubre, es van incorporar als seus nous destins.

La Direcció General de la Policia determina la distribu-
ció territorial d’efectius i de serveis policials atenent a 
criteris, com són el tipus de territori i la idiosincràsia de 
les seves necessitats de seguretat.

Així, doncs, la Regió Policial de Girona passa de tenir 
1.725 agents el 2010 a 1.828 agents el 2011, amb un in-
crement de 103 agents que suposa el 5,9%, reforçant així 
els serveis policials que ofereix al territori.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 199/
IX, sobre l’inici dels treballs per a la creació 
d’un marc de col·laboració amb el Ministeri 
de l’Interior en matèria de seguretat nuclear
Tram. 290-00189/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39241 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00189/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 199/IX, 
sobre l’inici dels treballs per a la creació d’un marc de 
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col·laboració amb el Ministeri de l’Interior en matèria de 
seguretat nuclear

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 199/IX, sobre l’inici dels 
treballs per a la creació d’un marc de col·laboració amb 
el Ministeri de l’Interior en matèria de seguretat nuclear 
(núm. tram. 290-00189/09), us informo del següent:

El passat 12 de setembre de 2011 es va enviar a l’alesho-
res ministre de l’Interior del Govern espanyol, Sr. D. An-
tonio Camacho Vizcaino, una carta on se li comunicaven 
els acords en matèria de seguretat nuclear adoptats per la 
Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per tal 
d’iniciar els treballs necessaris per donar-hi compliment, 
no obtenint resposta a la citada carta. S’adjunta l’escrit 
que es va fer arribar.

A més, cal tenir present que durant aquest període s’ha 
donat el canvi de ministre de l’Interior, la convocatòria 
d’eleccions generals i la dissolució del Parlament espa-
nyol.

Tot i això, en l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, que atorga a la Generalitat de Catalunya la 
competència exclusiva en matèria de protecció civil, 
s’inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l’execu-
ció de mesures relatives a les emergències i la seguretat 
civil i també la direcció i la coordinació dels serveis de 
protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i 
extinció d’incendis, i, en l’apartat quart d’aquest mateix 
precepte, s’estableix la participació de la Generalitat de 
Catalunya en l’execució material de seguretat nuclear, en 
els termes que siguin acordats en els convenis subscrits a 
aquest efecte i, si s’escau, en les lleis.

Així doncs, el Departament d’Interior haurà d’iniciar les 
accions i converses necessàries amb el nou Govern de 
l’Estat per intentar fer efectiva la signatura d’un conveni 
marc de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
per la participació en l’execució de la matèria de segure-
tat nuclear, tal i com marca l’apartat quart del citat arti-
cle de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 200/
IX, sobre la promoció de les comunitats ca-
talanes de l’exterior
Tram. 290-00190/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39315 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00190/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 200/IX, 
sobre la promoció de les comunitats catalanes de l’ex-
terior.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 200/IX, sobre la promoció de les comunitats 
catalanes de l’exterior (núm. tram. 290-00190/09) us in-
formo, amb el document annex, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 29 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
del següent:

a) El Govern de la Generalitat ha apostat des de l’inici de 
la present legislatura per donar suport a les Comunitats 
Catalanes de l’Exterior reconeixent, d’una banda, la seva 
trajectòria i, de l’altra, el paper actiu en la promoció i 
difusió de la catalanitat.

Des de la Secretaria d’Afers Exteriors es valora molt 
positivament el paper de les Comunitats Catalanes de 
l’Exterior com a agents actius en la projecció exterior  
de Catalunya en les seves terres d’acollida i es garanteix 
el suport, tant econòmic com en espècies (recursos en 
línia, enviament de material, formació en línia en gestió 
d’entitats...) a les entitats per tal de garantir el seu man-
teniment i les seves activitats de promoció de la identitat 
catalana a l’exterior.

Per tant, durant aquest 2011, en línies generals, s’han 
dut a terme totes les iniciatives encaminades a oferir el 
suport institucional de la Generalitat a les Comunitats 
Catalanes de l’Exterior, establertes els últims anys.

b) El Govern ha complert l’exigència legal de convocar 
anualment la reunió del Consell de les Comunitats Ca-
talanes de l’Exterior. Tot i això, atès que el mandat dels 
membres de l’últim Consell va quedar exhaurit des del 
31 de desembre de 2010, s’han hagut de realitzar les ges-
tions necessàries per a renovar el Consell com a estadi 
previ a la seva convocatòria.

Es van fer les gestions oportunes, seguint uns terminis 
raonables, per a què tots els grups parlamentaris i totes 
les entitats relacionades a l’article 17 de la Llei 18/1996, 
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats cata-
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lanes de l’exterior, comuniquessin la designació dels seus 
representants al Consell.

Paral·lelament, es va endegar el procediment d’elecció 
dels representants dels membres de les Comunitats Ca-
talanes a l’Exterior d’acord amb els criteris geogràfics 
establerts per l’article 17 e) de la mateixa Llei.

Una vegada rebudes totes les respostes de les entitats 
i dels grups parlamentaris, i un cop realitzats els trà-
mits de designació dels representants de les Comunitats 
Catalanes de l’Exterior, s’han nomenat per la Resolució 
PRE/2555/2011, de 25 d’octubre, publicada al DOCG el 
dia 31 d’octubre de 2011, els membres del Consell de les 
Comunitats Catalanes a l’Exterior per al període 2011-2014.

La convocatòria per a la reunió de l’any 2011 de l’esmen-
tat Consell, va tenir lloc el passat dia 13 de desembre.

c) El dia 10 de juny de 2011 es va publicar la convocatò-
ria de subvencions per al finançament d’activitats de pro-
moció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts 
socials i funcionament de les Comunitats Catalanes de 
l’Exterior.

Aquesta convocatòria garanteix el correcte funciona-
ment de les entitats i els possibilita el finançament de les 
despeses derivades de l’organització d’esdeveniments de 
projecció de la cultura i la llengua catalana així com els 
ajuts assistencials als seus membres.

Senén Florensa i Palau
Secretari

Control del compliment de la Resolució 201/
IX, sobre la construcció de l’edifici de l’Es-
cola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Pene-
dès)
Tram. 290-00191/09

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Simó i 
Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamen-
tari Ciutadans (reg. 39253).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.01.2012. (Tra-
mitació d’acord amb l’article 140.4 del Reglament i tra-
mesa de la sol·licitud a la Comissió).

Comissió tramitadora: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Daniel Font i Cardona, portaveu del Grup parlamentari 
Socialista, Pedro Chumillas Zurilla, portaveu del Grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Simó 

i Castelló, portaveu del Grup parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Dolors Camats Luis, por-
taveu del Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - EUiA, Albert Rivera Díaz, president-represen-
tant del SP Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 140.4 del Reglament del Parlament, sol·liciten que la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, com a òrgan al 
qual correspon controlar el compliment de la Resolució 
201/IX, sobre la construcció de l’edifici de l’Escola Els 
Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès), manifesti el seu 
criteri pel que fa al compliment de la resolució o al reti-
ment de compte del Govern, especialment amb relació a 
la inclusió immediata en la programació d’inversions del 
Departament d’Ensenyament la construcció de l’edifici 
de l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Daniel Font i Cardona, portaveu a la CEU del GP SOC;  
Pedro Chumillas Zurilla, portaveu a la CEU del GP del PPC;  
Anna Simó i Castelló, portaveu a la CEU del GP d’ERC; 
Dolors Camats Luis, portaveu a la CEU del GP d’ICV-
EUiA; Albert Rivera Díaz, portaveu a la CEU del SP C’s

Control del compliment de la Resolució 214/
IX, sobre el manteniment de les inversions 
del Pacte de salut de Tarragona i sobre l’ac-
tivació de la comissió mixta de seguiment 
dels projectes conjunts a la ciutat de Tarra-
gona
Tram. 290-00204/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39156 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00204/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 214/IX, 
sobre el manteniment de les inversions del Pacte de salut 
de Tarragona i sobre l’activació de la comissió mixta de 
seguiment dels projectes conjunts a la ciutat de Tarra-
gona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 214/IX, sobre el manteniment 
de les inversions del Pacte de salut de Tarragona i so-
bre l’activació de la comissió mixta de seguiment dels 
projectes conjunts a la ciutat de Tarragona (núm. tram. 
290-00204/09), us informo del següent:

El projecte del nou Centre d’Alta Resolució Campclar 
(CAR) ja ha estat redactat i l’obra es troba pendent de 
licitació.

Quant al desdoblament del CAP Jaume I, hores d’ara la 
Regió Sanitària està estudiant diferents possibilitats per 
dur a terme aquesta acció.
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Pel que fa a la situació de les actuacions d’inversió a l’Hos-
pital Joan XXIII, assenyalar que totes les actuacions a 
realitzar en aquest centre es troben pendent d’inici a l’es-
pera de la revisió del conjunt d’actuacions que resulten 
del Pla Director de l’hospital, avui en curs de reconside-
ració en el seu conjunt.

La Regió sanitària Camp de Tarragona duu a terme el 
Pla Director de reordenació de l’atenció especialitzada a 
la ciutat de Tarragona. En base a les seves conclusions es 
definiran i concretaran les actuacions a realitzar.

Finalment, assenyalar que amb l’objectiu de vetllar pel 
compliment del conveni de col·laboració signat el dia 14 
de febrer de 2008, des de la Regió Sanitària Camp de 
Tarragona del Servei Català de la Salut es van nomenar 
els dos representants del Departament de Salut, comuni-
cant-ho a l’Ajuntament amb data 16 d’octubre de 2008, 
per tal que nomenessin als seus representants. La Regió 
Sanitària resta a l’espera d’aquesta resposta.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
215/IX, sobre la construcció d’un hospital a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 290-00205/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39101 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00205/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 215/IX, 
sobre la construcció d’un hospital a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 215/IX, sobre la construcció 
d’un hospital a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
(núm. tram. 290-00205/09), us informo del següent:

El projecte per a la construcció del nou hospital de 
L’Hospitalet ja ha estat licitat i adjudicat a l’equip gua-
nyador del concurs d’idees, trobant-se en fase de replan-
tejament funcional en funció de les actuals necessitats 
assistencials del Baix Llobregat. Es preveu desenvolupar 
el projecte l’any 2012, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries.

El setembre de 2010 la Direcció del CatSalut va dema-
nar a GISA aturar l’inici de la redacció del projecte per 
poder fer el replantejament funcional del futur hospital. 
Aquesta petició va ser confirmada per l’actual Direcció 
del CatSalut.

Finalment, pel que fa al solar on s’ha de desenvolupar 
l’actuació, hores d’ara l’Ajuntament no en disposa ja que 
encara no s’ha enllestit el projecte de compensació dels 
propietaris afectats.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 216/
IX, sobre la dotació i el funcionament del 
servei de pediatria de l’ABS Mataró 6
Tram. 290-00206/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39157 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00206/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 216/IX, 
sobre la dotació i el funcionament del servei de pediatria 
de l’ABS Mataró 6.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 216/IX, sobre la dotació i el 
funcionament del servei de pediatria de l’ABS Mataró 6 
(núm. tram. 290-00206/09), us informo del següent:

A data 3 d’octubre de 2011 es garanteix la cobertura 
pediàtrica tots els matins, i totes les tardes de dimarts 
a divendres, amb dos professionals els dilluns al matí. 
Els dilluns a la tarda es continua garantint l’assistència 
a urgències i d’infermeria amb el personal d’infermeria 
pediàtrica i els professionals de medicina de família.

A partir del 15 de novembre es garanteix la cobertura de 
la tarda dels dilluns i, per tant, ja queden coberts els dos 
torns de pediatria tots els dies de la setmana.

Referent a la dotació de pediatria de l’EAP, a data d’avui 
l’EAP manté els dos pediatres, amb una mitjana de nens 
assignats de 1.348 nens, i amb una demora per les visites 
que es situa en visites pel mateix dia als matins, i de 24 h  
a les tardes.

Amb aquestes mesures es pot garantir l’activitat pedià-
trica de matins i tardes a partir del 15 de novembre, i 
continuar fent el seguiment de la població assignada, ac-
tivitat i demora per visites, de cara a revalorar la dotació 
dels professionals quan sigui necessari i factible.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 217/
IX, sobre la modificació de la legislació far-
macèutica per a prioritzar la prescripció de 
medicaments genèrics i de preu més baix
Tram. 290-00207/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39158 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00207/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 217/IX, 
sobre la modificació de la legislació farmacèutica per a 
prioritzar la prescripció de medicaments genèrics i de 
preu més baix.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 217/IX, sobre la modificació 
de la legislació farmacèutica per a prioritzar la prescrip-
ció de medicaments genèrics i de preu més baix (núm. 
tram. 290-00207/09), us informo del següent:

Amb l’entrada en vigor dels aspectes relacionats amb la 
prescripció mèdica de preu menor en aplicació del Reial 
Decret-Llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la 
millora de la qualitat i la cohesió del sistema nacional de 
salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació 
de l’import màxim dels avals de l’Estat per a 2011, el 
mes de novembre de 2011, gairebé tots els medicaments 
han baixat l’anomenat preu menor. D’aquesta manera de-
sapareix, en general, la disparitat de preus entre diferents 
medicaments.

Per una altra banda, la potenciació dels sistemes d’infor-
mació (pivotant les accions prioritàriament en la recepta 
electrònica i en el catàleg de la prestació farmacèutica) 
és una de les línies estratègiques de la prestació farma-
cèutica del Servei Català de la Salut (CatSalut) ja que 
es consideren elements de suport claus per maximitzar 
l’eficiència i qualitat de la prestació. En aquest sentit, la 
modificació de la legislació farmacèutica pel que fa a 
una revisió del catàleg actual que fomenti la prescripció 
eficient i la dispensació a preu menor s’ha canalitzat amb 
l’aplicació del Reial Decret-Llei 9/2011.

Pel que fa a la participació de les comunitats autònomes, 
el Reial Decret-Llei 9/2011, a l’apartat 8 de l’article 1, 
especifica que «la Comissió Interministerial de preus 
de medicaments tindrà en consideració els informes que 
elabori l’Agència Espanyola de Medicaments i també els 
informes que pugui elaborar el Comitè de Cost-Efectivi-
tat de Medicaments i Productes Sanitaris», el qual estarà 
integrat entre altres per «experts designats pel Consell 
Interterritorial de l’SNS, a proposta de les comunitats 
autònomes».

Barcelona, 23 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 218/
IX, sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i efi-
ciència energètica per a minimitzar els efec-
tes negatius de les crisis polítiques dels pa-
ïsos productors d’energia sobre l’economia 
catalana
Tram. 290-00208/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39286 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00208/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 218/IX, 
sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energè-
tica per a minimitzar els efectes negatius de les crisis 
polítiques dels països productors d’energia sobre l’eco-
nomia catalana.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 218/IX, sobre l’elaboració 
d’un pla d’estalvi i eficiència energètica per a minimitzar 
els efectes negatius de les crisis polítiques dels països 
productors d’energia sobre l’economia catalana (núm. 
tram. 290-00208/09), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Ocupació ha rebut l’en-
càrrec per part del Govern al mes de març d’elaborar el 
nou Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 
2012-2020. En aquest sentit, el Govern ha elaborat un 
esborrany del pla, que incorpora els següents aspectes 
als quals fa referència la resolució 218/IX del Parlament 
de Catalunya:

– Una anàlisi de les conseqüències que poden comportar 
les crisis polítiques i socials en el països productors de 
petroli i gas natural en el nivell de preus en el mercat 
internacional d’aquests combustibles i en la seguretat de 
subministrament energètic de Catalunya.

En primer lloc, cal tenir en compte que garantir la segu-
retat del subministrament energètic de Catalunya en una 
situació com l’actual és una qüestió que va més enllà de 
l’àmbit del Govern català i entra de ple en les competèn-
cies del govern central en matèria energètica. A més a 
més, és el Govern central qui té la responsabilitat de dur 
a terme les accions que es determinen de forma coordi-
nada a nivell de l’Agència Internacional de l’Energia en 
situacions de crisis energètica internacional.

Malgrat això, cal recordar que la política energètica de 
la Generalitat de Catalunya és una prioritat de primer 
ordre dins el conjunt de les polítiques d’aquest Govern. 
Aquesta prioritat és més rellevant que mai en situacions 
d’increment de preus energètics deguda a crisis de sub-
ministrament com l’ocorreguda a Líbia, o altres que es 
puguin produir en el futur. També cal tenir present espe-
cíficament que la seguretat de subministrament energètic 
serà un dels eixos principals del nou Pla de l’Energia de 
Catalunya 2012-2020.
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En aquest sentit, cal tenir en compte que Catalunya és 
pionera en matèria d’estalvi i eficiència energètica: tota 
la planificació energètica de la Generalitat de Catalunya 
té com a eix principal l’estalvi i l’eficiència energètica, 
ja des de la publicació del Llibre Blanc de l’Energia de 
Catalunya l’any 1981. L’aposta de Catalunya per l’estalvi 
i l’eficiència energètica és innegable i decidida. És trac-
ta d’una política pre-activa cara els previsibles reptes de 
futur.

A més, el Govern no descarta la possibilitat que la re-
alitat energètica futura evolucioni cap a una situació 
caracteritzada per uns molts alts preus de l’energia. En 
concret, no es descarta una situació de crisi de submi-
nistrament de petroli (peak oil) en els propers cinc a 
deu anys o que la dificultat d’obtenció de petroli tingui 
més conseqüències que no pas un augment moderat dels 
preus de l’energia, i s’esdevingui una situació de dificul-
tat d’abastament.

En aquest context, cal tenir preparades les actuacions 
polítiques i econòmiques adequades per donar resposta 
a les restriccions en l’ús de combustibles fòssils que es 
puguin produir previsiblement en aquestes situacions.

Per aquest motiu, actualment, s’està treballant en l’ela-
boració d’un Pla de contingència alternatiu per afrontar 
una possible acceleració dels esdeveniments que pugui 
comportar restriccions energètiques significatives dels 
combustibles fòssils. Aquest Pla alternatiu forma part de 
la revisió parcial dels treballs duts a terme en l’actual 
prospectiva energètica catalana Proencat-2030 i consti-
tueix un nou escenari E6+ d’aquesta prospectiva.

Aquest Pla de contingència alternatiu explora l’evolució 
menys traumàtica possible del sistema energètic català 
cap a un canvi de model en la producció, ús i consum de 
béns, combinada amb polítiques energètiques centrades 
en el desenvolupament d’ambiciosos plans d’estalvi i efi-
ciència energètica i d’energies renovables que permetin 
una transició progressiva cap a una economia de baixa 
intensitat energètica, baixes emissions de carboni i baix 
consum d’hidrocarburs fòssils.

Aquest treball s’elaborarà en el marc d’elaboració del 
nou Pla de l’Energia de Catalunya 2012-2020.

– Elaboració, en el marc del nou Pla de l’Energia i del 
Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), 
d’un Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica que tingui com 
a objectiu la reducció del consum energètic de Catalu-
nya en tots els sectors consumidors d’energia. Aquest Pla 
d’Estalvi i Eficiència Energètica s’elaborarà durant l’any 
2011 i es presentarà en el marc del PECAC 2020.

– Impuls a l’activitat en recerca energètica que es desen-
volupa a Catalunya, incloent la potenciació de les activi-
tats en R+D+i que es duen a terme a l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya –IREC– com a institució de 
referència en recerca en l’àmbit de l’energia a Catalunya.

L’IREC ha de disposar del recolzament de l’administra-
ció, donat que és amb aquest compromís, juntament amb 
les empreses i universitats que es poden portar a terme 
projectes orientats tant als interessos de la societat, les 
empreses i el coneixement.

La Generalitat ha facilitat l’adquisició d’equipaments i 
la construcció d’infraestructures pel funcionament de 
l’IREC mitjançant la garantia per a un préstec de 5 mili-
ons i l’aprovació de una aportació plurianual per l’amor-
tització del propi préstec; així mateix, ha finançat amb 
100.000 euros, a través de l’Icaen, el llançament del Pro-
grama bFUS de tecnologies de Fusió; també ha inclòs 
dintre del Programa Operatiu Català Feder 2007-2013 
els equipaments de laboratori i la construcció del seu 
edifici de Barcelona que representarà una aportació de la 
UE de 16 milions; i, finalment, ha tramitat les aportaci-
ons de l’Estat a través de la Disposició addicional tercera 
de l’Estatut.

Amb aquestes aportacions ha estat possible que l’IREC 
hagi començat a treballar de forma intensiva i a mate-
rialitzar projectes rellevants en molt poc temps. Així, 
actualment, l’IREC conta amb 114 persones que estan 
desenvolupant 76 projectes, 8 dels quals son projectes 
europeus, dels quals l’IREC n’està liderant 2, 16 son 
projectes en l’àmbit del KIC Innoenergy EIT, i la resta 
corresponen a projectes de l’àmbit nacional o autonò-
mic, alguns dels quals han estat contractats per diferents 
empreses. D’altra banda, s’han posat en marxa els labo-
ratoris de materials avançats, il·luminació, electricitat i 
electrònica de potència a la seu provisional de l’IREC a 
Barcelona, i els de bioenergia i biocombustibles a la seu 
de l’IREC a Tarragona. En aquests moments s’estan fina-
litzant les obres pendents als laboratoris de Tarragona, 
on s’hauran de traslladar els equips que actualment es 
troben de forma provisional als espais de la URV, i s’han 
de muntar els laboratoris de eficiència energètica en edi-
ficació, i d’eòlica marina també a Tarragona.

A banda d’aquest projectes, des de la seva creació, 
l’IREC està promovent un projecte singular estratègic 
que consisteix en el desenvolupament d’una planta d’as-
sajos per a energia eòlica marina en aigües profundes, 
que ha gaudit del recolzament dels diferents departa-
ments de la Generalitat, i que per aquest motiu s’està de-
senvolupant de forma satisfactòria.

Paral·lelament, i segons es va acordar a la darrera reunió 
del Patronat de l’IREC, s’ha iniciat la licitació del con-
curs per a la construcció del que serà la seu definitiva de 
l’IREC a Barcelona, ubicada al campus de Besòs. Aquests 
espais permetran poder desenvolupar l’activitat de l’IREC 
segons es va planificar en el moment de la constitució de 
l’Institut. No obstant, resulta fonamental, per tal de po-
der posicionar l’IREC definitivament com un referent en 
recerca energètica a nivell internacional, disposar d’in-
fraestructures singulars en l’àmbit energètic que aporti 
possibilitats de desenvolupament d’alt nivell i que es con-
verteixin en un element dinamitzador de la nostra econo-
mia. Així, es considera necessari disposar de laboratoris 
singulars per a la Recerca en Tecnologies Energètiques 
orientats a la construcció d’una planta d’assajos d’energia 
eòlica marina, avui ja en desenvolupament, d’un laborato-
ri singular per solucions econòmiques d’emmagatzemat-
ge d’energia, i altres laboratoris singulars en aplicacions 
d’energies renovables i en tecnologies de fusió.

L’elaboració del Pla d’Energia i Canvi Climàtic 2012-
2020 de la Generalitat és una oportunitat per incloure 
els elements estratègics de suport a la Recerca i el des-
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envolupament tecnològic en l’àmbit energètic liderats i 
coordinats per l’IREC.

– Acceleració del procés de tramitació, construcció i po-
sada en marxa de les instal·lacions de producció d’ener-
gia elèctrica, especialment aquelles relacionades amb 
l’aprofitament de recursos energètics renovables, així 
com també les infraestructures elèctriques i gasistes que 
contribueixen a incrementar el nivell de seguretat de 
subministrament energètic de Catalunya.

Quant a les noves instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica a Catalunya:

1. Dins del Règim Ordinari de generació elèctrica du-
rant l’any 2010 s’han posat en marxa a Catalunya tres 
grups de centrals tèrmiques de cicle combinat segons el 
següent detall:

Promotor Potència MW Emplaçament

Gas Natural 2 grups de 400 Port de Barcelona

Endesa  
Generación

1 grup de 800 Desembocadura 
del Besòs

Només hi ha una altra central amb opcions de posada 
en marxa en un termini raonable. Es tracta d’una central 
de cicle combinat d’Endesa, de 50 MW, connectada di-
rectament a la xarxa de distribució, i ubicada a Tordera. 
Actualment en tràmit d’autorització administrativa.

2. Per altra banda, dins del Règim Especial, hi ha 
3.828 instal·lacions en servei, amb una potencia total de  
2.687 MW. Durant els últims 12 mesos s’han posat en 
servei 378 instal·lacions amb una potencia de 352 MW. 
Això inclou les diverses tecnologies (cogeneració, hidro-
elèctrica, eòlica, fotovoltaica, termosolar, reducció de 
residus, biogàs, etc.).

Totes les instal·lacions de règim especial es posen en 
servei abans d’un mes de que el titular hagi finalitzat la 
instal·lació.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 219/
IX, sobre la revisió pel Consell de Seguretat 
Nuclear de les condicions de l’autorització 
d’explotació de les centrals nuclears Ascó 
I i Ascó II
Tram. 290-00209/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39288 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00209/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 219/IX, 
sobre la revisió pel Consell de Seguretat Nuclear de les 
condicions de l’autorització d’explotació de les centrals 
nuclears Ascó I i Ascó II.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 219/IX, sobre la revisió 
pel Consell de Seguretat Nuclear de les condicions de 
l’autorització d’explotació de les centrals nuclears Ascó 
I i Ascó II (núm. tram. 290-00209/09), s’adjunta còpia 
de l’escrit del director general d’Energia, Mines i Se-
guretat Industrial dirigit a la presidenta del Consell de 
Seguretat Nuclear i còpia de la resposta rebuda d’aquest 
organisme.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 220/
IX, sobre la publicitat de les dades sobre la 
contaminació radioactiva
Tram. 290-00210/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39289 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00210/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 220/IX, 
sobre la publicitat de les dades sobre la contaminació ra-
dioactiva.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 220/IX, sobre la publicitat de 
les dades sobre la contaminació radioactiva (núm. tram. 
290-00210/09), s’adjunta còpia de l’escrit del director ge-
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neral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial dirigit a la 
presidenta del Consell de Seguretat Nuclear i la resposta 
rebuda d’aquest organisme.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 221/
IX, sobre el compliment de la normativa 
d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
Tram. 290-00211/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39290 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00211/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 221/IX, 
sobre el compliment de la normativa d’estalvi i eficiència 
energètica en els edificis.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 221/IX, sobre el compli-
ment de la normativa d’estalvi i eficiència energètica en 
els edificis (núm. tram. 290-00211/09), us informo del 
següent:

Com s’ha indicat a la resposta de la Resolució 218/IX, 
el Govern està treballant en l’elaboració del nou Pla de 
l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 
(PECAC 2020) i el corresponent Pla d’Acció 2012-2014. 
Aquests instruments de planificació i programació a curt 
i mig termini implementaran estratègies i accions per a 
assegurar el compliment estricte de la normativa d’es-
talvi i eficiència energètica per a nous edificis, tant en 
la fase de projecte com en la d’execució i acabament de 
l’obra.

En aquest sentit, el nou Pla de l’Energia i del Canvi Cli-
màtic de Catalunya 2012-2020 inclourà l’estratègia d’ac-
tuació per a millorar l’estalvi i l’eficiència energètica en 
el sector de l’edificació, afectant tant a les noves cons-
truccions així com als edificis existents. Durant l’any 
2012 s’elaborarà el Pla d’Acció 2012-2014, que inclourà 
les mesures a curt termini a implantar per tal d’aconse-
guir millorar l’estalvi i l’eficiència energètica en aquest 
sector.

A més, el PECAC 2020 inclourà una dotació pressupos-
tària suficient per a dur a terme el desplegament de les 
accions relaciones amb l’estalvi i l’eficiència energètica 
en el sector de l’edificació.

D’altra banda, el nivell d’informació i conscienciació 
dels ciutadans, les empreses i les institucions respecte la 
reducció del consum energètic en els edificis són impor-
tants per a avançar en el canvi de model energètic que de-
sitgem. Per aquest motiu, s’incorporaran en el Pla d’Acció 
diverses accions per a contribuir a augmentar aquest ni-
vell d’informació i conscienciació vers l’energia.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 222/
IX, sobre l’ús de combustibles renovables 
alternatius i sobre la substitució progressiva 
de les centrals tèrmiques convencionals per 
les de cicle combinat
Tram. 290-00212/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39291 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00212/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 222/IX, 
sobre l’ús de combustibles renovables alternatius i sobre 
la substitució progressiva de les centrals tèrmiques con-
vencionals per les de cicle combinat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal  
de donar compliment a la Resolució 222/IX, sobre l’ús de 
combustibles renovables alternatius i sobre la substitució 
progressiva de les centrals tèrmiques convencionals per 
les de cicle combinat (núm. tram. 290-00212/09), us in-
formo del següent:

La tecnologia de cogeneració aporta molts avantatges 
des del punt de vista del sistema energètic: contribuei-
xen a avançar cap a un sistema de generació elèctrica 
distribuïda, apropa la producció d’energia elèctrica als 
punts de consum i redueixen les pèrdues en les xarxes de 
transport i distribució.

El Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 
2012-2020 (PECAC 2020) fomentarà la tecnologia de 
cogeneració (i també la cogeneració de petita potència 
–microcogeneració–) en els sectors industrial i també en 
el sector de l’edificació, potenciant quan sigui possible 
la utilització de combustibles renovables com el biogàs 
o la biomassa.

D’altra banda, es continuarà avançant amb la progressiva 
substitució de les centrals tèrmiques convencionals de 
règim ordinari (amb tecnologies de carbó i fuel-gas) per 
noves centrals de cicle combinat. En aquest sentit, des de 
l’abril de 2011 els dos grups que restaven en servei de la 
central de Sant Adrià han estat donats de baixa. Addici-
onalment, al desembre de 2011 es produirà la baixa de 
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la central tèrmica de Cercs, amb la qual cosa Catalunya 
deixarà de tenir en servei centrals de carbó per a produc-
ció d’energia elèctrica.

Pel que fa a les noves centrals de cicle combinat a Catalu-
nya, actualment el parc està composat per un conjunt de  
nou unitats, tres de les quals van entrar en operació du-
rant 2010. Segons les previsions quant a la generació d’ener-
gia elèctrica, no es preveu la entrada en operació de cap 
nova unitat de cicle combinat en els propers anys.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 223/
IX, sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i efi-
ciència energètica
Tram. 290-00213/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39283 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00213/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 223/IX, 
sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energè-
tica.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 223/IX, sobre l’elaboració 
d’un pla d’estalvi i eficiència energètica (núm. tram. 290-
00213/09), us informo del següent:

Com s’ha fet referència a la resposta de la Resolució 218/
IX, el Govern està treballant en l’elaboració del nou Pla 
de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 
(PECAC 2020) i el corresponent Pla d’Acció 2012-2014.

El PECAC 2020 incorporarà un Pla d’Estalvi i Eficièn-
cia Energètica a Catalunya, que definirà l’estratègia i la 
política d’estalvi i eficiència energètica en l’horitzó de 
l’any 2020. El Pla d’Acció 2012-2014 recollirà les me-
sures concretes i individualitzades per als sectors de la 
indústria, transport, domèstic, serveis i primari.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 224/
IX, sobre l’establiment d’un conveni entre el 
Consell de Seguretat Nuclear i la Genera-
litat per a revisar els criteris d’autorització 
d’explotació de les centrals nuclears i sobre 
el traspàs dels fons per residus radioactius 
que es paguen a Enresa
Tram. 290-00214/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39280 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00214/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 224/IX, 
sobre l’establiment d’un conveni entre el Consell de Se-
guretat Nuclear i la Generalitat per a revisar els crite-
ris d’autorització d’explotació de les centrals nuclears i 
sobre el traspàs dels fons per residus radioactius que es 
paguen a Enresa.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 224/IX, sobre l’establiment 
d’un conveni entre el Consell de Seguretat Nuclear i la 
Generalitat per a revisar els criteris d’autorització d’ex-
plotació de les centrals nuclears i sobre el traspàs dels 
fons per residus radioactius que es paguen a Enresa 
(núm. tram. 290-00214/09), s’adjunta còpia de l’escrit del 
director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
dirigit al secretari d’Estat d’Energia del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio i a la presidenta del Con-
sell de Seguretat Nuclear i còpia de la resposta rebuda 
d’aquest organisme.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 230/
IX, sobre la publicació en el DOGC de les 
modificacions de la relació de llocs de tre-
ball del personal laboral de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 290-00219/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39335 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00219/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 230/IX, 
sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de 
la relació de llocs de treball del personal laboral de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 230/IX, sobre la publicació 
en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs 
de treball del personal laboral de l’Administració de la 
Generalitat (núm. tram. 290-00219/09), us informo del 
següent:

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 121/IX, sobre la publicació en 
el DOGC de la refosa de les modificacions de la relació 
de llocs de treball del personal funcionari de l’Adminis-
tració de la Generalitat (núm. tram. 290-00111/09), us 
informo del següent:

L’article 7.2 del Decret 328/1993, de 28 de desembre, 
sobre les relacions de llocs de treball del personal fun-
cionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(publicat al DOGC núm.1852, de 28.01.1994) establí que 
el Departament de Governació procediria a publicar cada 
tres mesos al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya les actualitzacions i modificacions de les relacions de 
llocs de treball, sens perjudici de la publicitat per altres 
mitjans que es pugui adoptar una vegada aprovades pel 
Govern i abans de la seva publicació oficial. Un cop l’any 
es procedirà a la publicació de la refosa de les modifica-
cions de les relacions de llocs de treball de les unitats que 
hagin de resultar afectades.

Exposat l’anterior, cal significar que l’evolució tecnolò-
gica que s’ha dut a terme en els darrers anys ha provocat 
en l’Administració Pública un fenomen d’adaptació dels 
processos i de la metodologia en el treball que aposta 
per l’ús dels mitjans telemàtics per tal d’aconseguir més 
eficàcia i eficiència en l’actuació de l’Administració i en 
les seves relacions amb els ciutadans, d’acord amb els 
principis constitucionalment establerts i garantits.

En aquest context, el Decret 128/2002, de 30 d’abril, 
sobre la publicitat de les relacions de llocs de treball a 
l’Administració de la Generalitat (publicada al DOGC 
núm. 3636, de 15.05.2002) modificà l’article 7.2 del De-
cret 328/1993, de 28 de desembre, que quedà redactat 
de la manera següent: «El Departament de Governació 
i Relacions Institucionals farà públiques trimestralment,  

a la pàgina corresponent de la Generalitat de Catalunya a  
Internet, les modificacions de les relacions de llocs de 
treball que aprovi el Govern o l’òrgan que ho tingui dele-
gat. Així mateix, es publicarà anualment al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la relació íntegra de llocs 
de treball actualitzada amb les modificacions que s’hagin 
produït durant l’any immediatament anterior».

D’acord amb l’anterior, el Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques va publicar en el 
DOGC núm. 5603, de 8 d’abril de 2010, la Resolució 
GAP/1004/2010, de 25 de març, per la qual es dóna pu-
blicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del 
personal funcionari dels diferents departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, la Resolu-
ció GAP/1005/2010, de 10 de març, per la qual es dóna 
publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del 
personal laboral dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya i la Resolució GAP/1006/2010, de 8 de març, 
per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació 
de llocs de treball del personal eventual dels diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Exposat l’anterior, cal significar que arran de l’entrada 
en vigor del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de com-
petència dels departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, ens els darrers mesos, s’ha iniciat 
un procés de reestructuració pel Govern, mitjançant De-
cret, dels diferents departaments de la Generalitat; pro-
cés que, hores d’ara, no ha finalitzat. En aquest sentit, als 
efectes de garantir la màxima transparència i que la pu-
blicació de la RLT reflecteixi al màxim la situació actual 
dels llocs de treball, d’acord amb els principis d’eficàcia 
i eficiència que han de regir l’actuació de les Adminis-
tracions Públiques, procedirem en el termini més breu 
possible, i un cop conclòs el procés de reestructuració 
departamental amb la publicació dels Decrets relatius 
als Departaments de Salut i Interior (policia i bombers), 
a la publicació de la RLT al DOGC d’acord amb la nova 
estructura aprovada.

Finalment, pel que fa a la publicitat a la pàgina Web, cal 
fer constar que d’acord amb les previsions contingudes 
per l’article 7.2 del Decret 328/1993, de 28 de desem-
bre, en la redacció donada pel Decret 128/2002, de 30 
d’abril, i atenent a les resolucions parlamentàries a què 
fa referència aquest informe, es troben disponibles a la 
pàgina Web del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals les actualitzacions de la RLT de personal 
funcionari, laboral i eventual corresponents al període 
comprès entre l’1 de gener i el 27 d’octubre de 2011.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 231/
IX, sobre la publicació en el DOGC de les 
modificacions de la relació de llocs de tre-
ball del personal eventual de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 290-00220/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39334 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00220/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 231/IX, 
sobre la publicació en el DOGC de les modificacions 
de la relació de llocs de treball del personal eventual de 
l’Administració de la Generalitat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 231/IX, sobre la publicació 
en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs 
de treball del personal eventual de l’Administració de la 
Generalitat (núm. tram. 290-00220/09), us informo del 
següent:

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 121/IX, sobre la publicació en 
el DOGC de la refosa de les modificacions de la relació 
de llocs de treball del personal funcionari de l’Adminis-
tració de la Generalitat (núm. tram. 290-00111/09), us 
informo del següent:

L’article 7.2 del Decret 328/1993, de 28 de desembre, 
sobre les relacions de llocs de treball del personal funci-
onari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(publicat al DOGC núm.1852, de 28.01.1994) establí 
que el Departament de Governació procediria a publi-
car cada tres mesos al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya les actualitzacions i modificacions de les 
relacions de llocs de treball, sens perjudici de la publi-
citat per altres mitjans que es pugui adoptar una vega-
da aprovades pel Govern i abans de la seva publicació 
oficial. Un cop l’any es procedirà a la publicació de la 
refosa de les modificacions de les relacions de llocs de 
treball de les unitats que hagin de resultar afectades.

Exposat l’anterior, cal significar que l’evolució tecnolò-
gica que s’ha dut a terme en els darrers anys ha provocat 
en l’Administració Pública un fenomen d’adaptació dels 
processos i de la metodologia en el treball que aposta 
per l’ús dels mitjans telemàtics per tal d’aconseguir més 
eficàcia i eficiència en l’actuació de l’Administració i en 
les seves relacions amb els ciutadans, d’acord amb els 
principis constitucionalment establerts i garantits.

En aquest context, el Decret 128/2002, de 30 d’abril, 
sobre la publicitat de les relacions de llocs de treball a 
l’Administració de la Generalitat (publicada al DOGC 
núm. 3636, de 15.05.2002) modificà l’article 7.2 del De-
cret 328/1993, de 28 de desembre, que quedà redactat 
de la manera següent: «El Departament de Governació 
i Relacions Institucionals farà públiques trimestralment,  

a la pàgina corresponent de la Generalitat de Catalunya a  
Internet, les modificacions de les relacions de llocs de 
treball que aprovi el Govern o l’òrgan que ho tingui dele-
gat. Així mateix, es publicarà anualment al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la relació íntegra de llocs 
de treball actualitzada amb les modificacions que s’hagin 
produït durant l’any immediatament anterior».

D’acord amb l’anterior, el Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques va publicar en el 
DOGC núm. 5603, de 8 d’abril de 2010, la Resolució 
GAP/1004/2010, de 25 de març, per la qual es dóna pu-
blicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del 
personal funcionari dels diferents departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, la Resolu-
ció GAP/1005/2010, de 10 de març, per la qual es dóna 
publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del 
personal laboral dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya i la Resolució GAP/1006/2010, de 8 de març, 
per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació 
de llocs de treball del personal eventual dels diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

Exposat l’anterior, cal significar que arran de l’entrada 
en vigor del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de com-
petència dels departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, ens els darrers mesos, s’ha iniciat 
un procés de reestructuració pel Govern, mitjançant De-
cret, dels diferents departaments de la Generalitat; pro-
cés que, hores d’ara, no ha finalitzat. En aquest sentit, als 
efectes de garantir la màxima transparència i que la pu-
blicació de la RLT reflecteixi al màxim la situació actual 
dels llocs de treball, d’acord amb els principis d’eficàcia 
i eficiència que han de regir l’actuació de les Adminis-
tracions Públiques, procedirem en el termini més breu 
possible, i un cop conclòs el procés de reestructuració 
departamental amb la publicació dels Decrets relatius 
als Departaments de Salut i Interior (policia i bombers), 
a la publicació de la RLT al DOGC d’acord amb la nova 
estructura aprovada.

Finalment, pel que fa a la publicitat a la pàgina Web, cal 
fer constar que d’acord amb les previsions contingudes 
per l’article 7.2 del Decret 328/1993, de 28 de desem-
bre, en la redacció donada pel Decret 128/2002, de 30 
d’abril, i atenent a les resolucions parlamentàries a què 
fa referència aquest informe, es troben disponibles a la 
pàgina Web del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals les actualitzacions de la RLT de personal 
funcionari, laboral i eventual corresponents al període 
comprès entre l’1 de gener i el 27 d’octubre de 2011.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolució 250/
IX, sobre la construcció de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Salt (Gironès)
Tram. 290-00239/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39242 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00239/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 250/IX, 
sobre la construcció de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Salt (Gironès).

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 250/IX, sobre la construcció 
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Salt (Giro-
nès) (núm. tram. 290-00239/09), us informo del següent:

El Departament d’Interior sempre ha mostrat la seva vo-
luntat ferma de dotar d’una nova comissaria de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) la po-
blació de Salt.

En aquest sentit i tal i com s’especifica a l’informe de 
compliment de la Resolució 87/IX, existeix un acord 
amb l’Ajuntament de Salt per tal de compartir les noves 
instal·lacions. En concret, l’Ajuntament de Salt va apro-
var per Acord del Ple, en sessió ordinària el dia 28 de 
novembre de 2011, el text del conveni per l’ampliació i 
la cessió d’ús compartit de les instal·lacions que s’estan 
construint per a la Policia Local de Salt; conveni que 
serà signat per ambdues administracions el proper mes 
de gener.

Així mateix, el Departament d’Interior ja està desenvo-
lupant un projecte bàsic, és a dir, un plantejament d’am-
pliació de l’edifici basat en les volumetries i d’acord amb 
les necessitats d’ambdós serveis policials i sobre el qual 
estan treballant els tècnics.

Finalment, en la sessió de Govern del dia 13 de desem-
bre es van aprovar les modificacions de les plurianuali-
tats que donen suport al pla econòmic financer de GISA 
en relació al Departament d’Interior per incloure l’adju-
dicació i l’execució de les obres de la comissaria de la 
PG-ME a Salt el 2012.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 257/
IX, sobre la posada en funcionament del 
centre de dia per a gent gran del barri dels 
Mangraners, de Lleida
Tram. 290-00246/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39278 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00246/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 257/IX, 
sobre la posada en funcionament del centre de dia per a 
gent gran del barri dels Mangraners, de Lleida.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 257/IX, sobre la posada en 
funcionament del centre de dia per a gent gran del barri 
dels Mangraners, de Lleida (núm. tram. 290-00246/09), 
us fem saber que d’acord amb l’Ajuntament de Lleida el 
conveni de concertació de places serà vigent a partir del 
dia 1 de febrer de 2012.

Barcelona, 29 de desembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 258/
IX, sobre la posada en funcionament del 
centre de dia per a gent gran de la Torre de 
l’Espanyol
Tram. 290-00247/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39227 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00247/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 258/IX, 
sobre la posada en funcionament del centre de dia per a 
gent gran de la Torre de l’Espanyol.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 258/IX, sobre la posada 
en funcionament del centre de dia per a gent gran de la 
Torre de l’Espanyol (núm. tram. 290-00247/09), i tal  
i com tenia previst el Departament de Benestar Social i 
Família, us informo que el centre de dia per a gent gran 
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de la Torre de l’Espanyol s’ha posat en funcionament en 
data 1 de desembre de 2011.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 259/
IX, sobre la posada en funcionament del 
centre de dia per a gent gran Lo Centro, de 
la Fatarella
Tram. 290-00248/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39228 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00248/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 259/IX, 
sobre la posada en funcionament del centre de dia per a 
gent gran Lo Centro, de la Fatarella.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 259/IX, sobre la posada 
en funcionament del centre de dia per a gent gran Lo 
Centro, de la Fatarella (núm. tram. 290-00248/09), i tal 
i com tenia previst el Departament de Benestar Social i  
Família, us fem saber que el centre de dia per a gent 
gran Lo Centro, de la Fatarella, es va posar en funci-
onament durant el passat mes d’octubre de 2011 i que 
actualment ja compta amb deu usuaris.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 270/
IX, sobre el suport a la campanya «No can-
viem de llengua» i sobre les iniciatives per 
a fomentar l’ús del català en l’Administració 
de justícia
Tram. 290-00259/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39248 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00259/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 270/IX, 
sobre el suport a la campanya «No canviem de llengua» 
i sobre les iniciatives per a fomentar l’ús del català en 
l’Administració de justícia.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 270/IX, sobre el suport a la 
campanya «No canviem de llengua» i sobre les iniciati-
ves per fomentar l’ús del català a l’Administració de jus-
tícia (núm. tram. 290-00259/09), us informo del següent:

El Departament de Justícia sempre ha donat suport a 
la campanya «Si vas al jutjat, no canviïs de llengua» de 
l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, 
així com a totes les activitats de foment de l’ús del català 
que des d’aquesta associació es duen a terme.

D’acord amb això, el 24 de març de 2011 el Departa-
ment de Justícia va publicar en el web i en la intranet de 
l’Administració de justícia una notícia en què s’anuncia-
va que s’havia engegat aquesta campanya amb l’objectiu 
d’impulsar l’ús del català a l’Administració de justícia. 
En aquesta notícia es feia palès que la campanya està 
adreçada principalment als ciutadans, amb la finalitat 
d’informar-los del dret a parlar en la seva pròpia llengua 
davant l’Administració de justícia. Així mateix, es recor-
dava que l’entitat facilita la documentació necessària per 
donar a conèixer els drets dels ciutadans sobre l’ús de la 
llengua, i posa a la seva disposició els serveis informa-
tius de l’entitat davant de qualsevol dubte o aclariment. 
Finalment, en aquesta nota informativa, el Departament 
de Justícia recordava que l’entitat també considera ne-
cessari eliminar qualsevol obstacle per a l’ús del català, 
així com dotar els juristes i les administracions públi-
ques dels instruments imprescindibles per al foment de 
la nostra llengua.

La consellera de Justícia també va rebre representants 
d’aquesta Associació en una reunió que va tenir lloc el 
proppassat mes d’abril, on es van plantejar propostes per 
fer augmentar l’ús del català a l’Administració de justí-
cia. Per la seva banda, l’Associació de Juristes en Defen-
sa de la Llengua Pròpia sempre ha valorat les mesures i 
activitats que està duent a terme el Departament de Jus-
tícia per tal de fomentar l’ús del català a l’Administració 
de justícia.

L’Associació de Juristes va organitzar una jornada de re-
flexió, el passat 18 de novembre de 2011, sobre l’ús del 
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català en l’àmbit de l’Administració de justícia, fet que va 
comptar amb el ple suport del Departament.

Quant a les iniciatives dirigides a fomentar l’ús del ca-
talà en l’àmbit de l’Administració de justícia, cal desta-
car-ne les següents:

S’està duent a terme una tasca de promoció i potenciació 
de l’ús del català mitjançant els dinamitzadors lingüís-
tics, tal com ja va informar la consellera de Justícia en 
la sessió de 16 de febrer de 2011, davant la Comissió de 
Justícia del Parlament de Catalunya. Es tracta d’un equip 
integrat per 50 persones, desplegades per tot el territori, 
que s’ocupen de detectar les necessitats formatives en 
català, de donar assessorament lingüístic al personal i 
fomentar-ne l’ús en les actuacions orals i escrites.

Aquestes activitats tenen per objectiu capacitar lingüísti-
cament tot el personal judicial a fi que pugui dur a terme, 
amb normalitat, la seva tasca en llengua catalana i vetllar 
pel respecte a la legislació lingüística i als drets lingüís-
tics en les activitats jurisdiccionals.

En aquesta línia, el Departament de Justícia du a ter-
me una intensa activitat formativa en llengua catalana  
(A bàsic, A elemental, B, C i llenguatge jurídic), adreça-
da bàsicament a dos col·lectius: d’una banda, el personal 
de l’Administració de justícia, que abasta els jutges i ma-
gistrats, els fiscals, els secretaris judicials i funcionaris 
judicials i els alumnes de l’Escola Judicial. En l’edició 
2010-2011 hi ha hagut un total de 964 persones inscrites, 
entre cursos presencials i formació a distància; i, d’altra 
banda, els professionals de l’àmbit jurídic (advocats, pro-
curadors, notaris i registradors), amb un total de 373 per-
sones inscrites a cursos a distància impartits per mitjans 
electrònics. A banda de la formació pròpiament dita, des 
del mateix Departament es fa l’avaluació dels alumnes 
d’aquests dos col·lectius (maig i juny) i la certificació dels 
coneixements, a través del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (els certificats s’ajusten al marc 
europeu de referència i són equivalents als que expedeix 
la Direcció General de Política Lingüística). Per a l’edi-
ció 2011-2012 es preveu fer l’oferta de formació als dos 
col·lectius esmentats.

En l’àmbit de l’Administració de justícia, s’estan duent 
a terme tasques d’assessorament, traducció i correcció 
de documents. Aquesta funció aplega les activitats que 
tenen per objectiu assistir lingüísticament el jutge, secre-
tari, fiscal o funcionari judicial en l’exercici de la seva 
activitat professional. En aquest vessant de la normalit-
zació es despleguen tasques com atendre les consultes 
dels funcionaris i dels jutges sobre dubtes lingüístics en 
la seva activitat professional; corregir documents (tant de 
tràmit com resolucions dels jutges) i proposar millores 
en la redacció i l’estil als usuaris; fer traduccions al ca-
talà quan ho requereix l’òrgan judicial, bé directament 
o a través del traductor automàtic; o estandarditzar, su-
pervisar i traduir al català la col·lecció de models de do-
cuments introduïts en la nova plataforma e-justicia.cat, 
com també traduir i fer el manteniment de la documen-
tació que es genera per raó de les successives reformes 
processals.

Totes aquestes actuacions van encaminades a fer del ca-
talà una llengua d’ús normal en aquesta Administració, 
però també, de manera molt rellevant, a garantir el dret 

dels ciutadans i, per consegüent, dels professionals, a po-
der utilitzar el català i a presentar tota la documentació 
en aquesta llengua amb plena validesa i eficàcia. És per 
això que es té una cura especial per garantir al justiciable 
que les incidències del procés (que les altres parts siguin 
d’altres llocs de l’Estat, que les actuacions hagin de tenir 
efecte fora del domini lingüístic del català) no interferei-
xin en el seu dret. Així doncs, l’Administració assumeix 
les traduccions necessàries i vetlla per evitar situacions 
que puguin qüestionar el dret a expressar-se en la pròpia 
llengua i a ser-hi correspost.

Dins del marc de les actuacions per facilitar el coneixe-
ment i l’ús del català, cal esmentar l’elaboració d’eines 
de referència per a la feina dels jutjats, com per exem-
ple, el Manual de llenguatge judicial i diferents tríptics i 
opuscles (El català pràctic, El català jurídic, El llenguat-
ge no-sexista, Drets i llengua, Serveis lingüístics), com el 
Vocabulari de dret penal, processal penal i penitenciari 
i el Vocabulari de dret civil. També s’han elaborat ma-
nuals de formació adaptats a la realitat del món jurídic i 
judicial com Curs de llengua catalana. Nivell B, Curs de 
llengua catalana. Nivell C i Curs de llenguatge jurídic. 
Cal destacar la participació i l’impuls del Departament 
de Justícia en iniciatives com el Llibre d’estil jurídic en 
català, del Centre d’Estudis Garrigues, o el Diccionari 
jurídic català (en línia), fet per la Societat d’Estudis Ju-
rídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que va ser 
presentat per la mateixa consellera.

També amb l’objectiu de la difusió del català, s’envia set-
manalment a tot el personal judicial el butlletí electrònic 
Saps què?, amb un apunt de llengua o de llenguatge ju-
rídic. Des que es va iniciar aquesta publicació ha tingut 
una acollida excel·lent per part dels destinataris, que so-
vint fan arribar observacions, preguntes i suggeriments 
a la bústia corporativa del Servei Lingüístic. Actualment 
el recull d’aquests butlletins està publicat al web.

Altres actuacions que s’estan duent a terme en aquest 
àmbit de promoció de l’ús del català és l’elaboració d’una 
base de legislació en català LexCat. Així, mitjançant 
aquest recull de legislació, localitzat a la pàgina web del 
Departament de Justícia, es posa a disposició de l’usuari, 
jutges i operadors jurídics en general, la normativa més 
important d’àmbit estatal i traduïda al català. Per elabo-
rar aquesta base de legislació en català es duen a terme 
les tasques següents: consolidar els textos legals, amb 
notes a peu d’article de les reformes que han tingut, i 
donar-los un format homogeni per publicar-los al Web de 
l’Administració de justícia; traduir els textos legislatius 
que no hagin estat publicats en català al BOE i incorpo-
rar-hi les reformes aparegudes en el BOE en català; man-
tenir aquest recull legislatiu constantment actualitzat; fer 
difusió de les noves reformes i de les noves incorpora-
cions de LexCat entre els jutges, secretaris, fiscals i la 
resta d’usuaris. Aquesta base documental de normativa 
està també integrada al Portal Jurídic de l’EADOP (ac-
tualment en fase de proves), cosa que permet fer la cerca 
pels diferents descriptors.

Així doncs, LexCat es configura com una eina de consul-
ta legislativa eficaç i accessible tant per al professional i 
operador jurídic com per a qualsevol usuari en general i, 
el que és més important, com a única col·lecció de legis-
lació estatal consolidada en català. Aquesta circumstàn-
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cia fa que es converteixi en eina de referència dels pro-
fessionals del dret que treballen en català, tant de l’àmbit 
públic com privat. Pel que fa a la feina feta en aquesta 
base documental durant l’any 2011, s’hi han incorporat 
18 textos legals i s’han actualitzat prop de 60 lleis. Amb 
això, la base de dades legislativa LexCat compta amb un 
total de 112 lleis.

Al juliol de 2011 ha tingut lloc la sessió adreçada a tots 
els jutges i fiscals nous que proveeixen una plaça a Ca-
talunya per tal d’oferir-los el suport lingüístic necessari, 
tant en assessorament personalitzat com en formació. 
Durant aquesta sessió els tècnics del Departament els 
fan una presentació sobre les eines lingüístiques i jurí-
diques en llengua catalana disponibles a la xarxa i els 
lliuren llapis de memòria amb recursos d’interès per al 
col·lectiu. Així mateix, en el marc de la formació inicial 
dels funcionaris dels cossos de gestió, tramitació i auxi-
li judicial que trien plaça a Catalunya, se’ls ofereix una 
sessió sobre la normativa i els drets lingüístics a l’àmbit 
de la justícia. Aquest any s’han fet tres sessions.

Pel que fa a les actuacions per promoure l’ús del català 
entre els col·lectius de professionals, el Departament de 
Justícia, conscient del fet que un dels sectors de la jus-
tícia on menys s’havia incidit era el de l’advocacia, va 
signar, juntament amb la Secretaria de Política Lingüís-
tica, un Acord amb el Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, el 29 de desembre de 2008. En 
el marc d’aquest Acord, les actuacions del Departament 
de Justícia han estat les següents: oferir cursos de català 
i de llenguatge jurídic, un traductor automàtic de docu-
ments i un pla de qualitat lingüística adreçat a advocats, 
recursos lingüístics en línia i cursos d’oratòria, entre al-
tres actuacions.

Posteriorment, es van signar acords successius amb tres 
col·lectius jurídics més: els procuradors, els registradors 
de la propietat i els notaris.

En el darrer període, s’han tornat a subscriure diversos 
convenis amb aquests col·lectius del món jurídic per do-
nar continuïtat a les accions empreses i aprofundir en la 
col·laboració per impulsar el coneixement i ús del català 
en aquest àmbit:

1. Addenda de modificació i aprovació del Pla de tre-
ball 2011 a l’Acord marc de col·laboració entre l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de la Vicepresidència i el Departament de 
Justícia i el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tri-
bunals de Catalunya, per al foment de l’ús del català a 
l’Administració de justícia, de 29 de juliol de 2011.

2. Addenda de modificació i aprovació del Pla de tre-
ball 2011 a l’Acord marc de col·laboració entre l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de la Vicepresidència i el Departament de 
Justícia, i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, 
per al foment de l’ús del català als registres, de 26 de 
juliol de 2011

3. Acord marc de col·laboració entre l’Administració de la  
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de 
Cultura i el Departament de Justícia, i el Col·legi de No-
taris de Catalunya, i Pla de treball per a 2011.

4. Addenda a l’Acord marc de col·laboració que la Ge-
neralitat de Catalunya va subscriure, amb el Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el 29 
de desembre de 2008, per fomentar l’ús, la difusió i el 
coneixement del català en el sector de l’advocacia, d’11 
d’octubre de 2011.

Aquests acords donen cobertura a les actuacions de for-
mació i difusió de l’ús del català que fa el Departament 
de Justícia. Durant els mesos de novembre i desembre 
es duen a terme les inscripcions als cursos de formació 
(nivells B, C i llenguatge jurídic), que s’imparteixen en 
grups de 15 a 20 alumnes i per mitjans electrònics, i 
s’obre un nou període per sol·licitar la incorporació a un 
nou Pla de qualitat.

En el marc de l’Observatori Català de la Justícia, es va 
constituir l’any 2010 un grup de treball sobre les llengües 
a Catalunya en l’àmbit de l’Administració de justícia, en 
el qual hi ha representants de les principals institucions 
i operadors de l’àmbit jurídic i judicial. Des del darrer 
plenari de l’Observatori, celebrat el 13 de desembre de 
2010, la primera de les reunions del grup de treball va 
tenir lloc el 6 d’octubre de 2011.

L’objectiu del grup de treball, d’una banda, és difondre 
el Pacte per als usos de les llengües oficials en l’àmbit 
del dret i, d’altra banda, recopilar un corpus de bones 
pràctiques per fer del català una llengua d’ús normalit-
zat en l’àmbit judicial i, per consegüent, per garantir els 
drets lingüístics dels ciutadans que es relacionen amb 
l’Administració de justícia. El 17 de novembre va tenir 
lloc el Ple de l’Observatori, que va aprovar la proposta 
per elaborar el Manual de bones pràctiques en l’àmbit 
de la justícia.

En relació amb la Carta Europea de les llengües regi-
onals o minoritàries, el Departament de Justícia també 
està desenvolupant actuacions per aconseguir els objec-
tius d’aquest tractat internacional. Així, en l’àmbit de 
l’Administració de justícia, l’article 9, punt 1 de la Carta 
estableix una sèrie de compromisos per part dels estats, 
com el de garantir, en els procediments civils, penals o 
competents en matèria administrativa que es puguin pre-
sentar els escrits i expressar-se les parts en qualsevol de 
les llengües regionals o minoritàries, i permetre que es 
puguin presentar els documents i les proves en llengües 
regionals o minoritàries, recorrent, si cal, a intèrprets o 
traductors, sense despesa addicional per als interessats.

Enguany, el Departament de Justícia ja està realitzant 
actuacions en aplicació d’aquesta Carta, tant pel que fa 
a la garantia que els procediments es puguin menar en 
català a instància d’una de les parts, com donant compli-
ment a l’article 9.3 («Les parts es comprometen a posar a 
l’abast, en les llengües regionals o minoritàries, els tex-
tos legislatius més importants...»), mitjançant el recull de 
textos bàsics LexCat. Així mateix, representants del De-
partament de Justícia es van entrevistar amb el Comitè 
d’Experts del Consell d’Europa que elaboren l’Informe 
trianual sobre l’aplicació de la Carta, per exposar-los les 
observacions de la Generalitat pel que fa a l’àmbit de la 
justícia.

Les línies a seguir per part del Departament de Justícia 
per potenciar l’ús del català en l’àmbit de l’Administració 
de justícia són les següents:
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1. Oferir i gestionar els cursos de llengua general i de 
llenguatge jurídic al personal al servei de l’Administra-
ció de justícia, als alumnes en pràctica de l’Escola Ju-
dicial i als col·lectius de professionals del món del dret 
(advocats, procuradors, registradors i notaris; encara no 
ha acabat el procés d’inscripció) i oferir una atenció es-
pecial al personal nouvingut. Pel que fa als alumnes de 
l’àmbit judicial, en l’edició 2011-2012 n’hi ha 812. Quant 
a l’àmbit professional, encara no s’ha conclòs el procés 
d’inscripció.

2. Engegar el Pla de qualitat lingüística per als despatxos 
d’advocats, cosa que implicarà l’assistència directa d’un 
tècnic lingüístic als despatxos als quals s’hagi acceptat 
la sol·licitud de participació.

3. Elaborar un manual de benvinguda de recursos lingü-
ístics per al personal nou a Catalunya (jutges, secretaris, 
fiscals o personal de l’Administració de justícia).

4. En el marc de l’Observatori de la Justícia a Catalunya, 
impulsar el Manual de bones pràctiques per fer del català 
una llengua d’ús normalitzat a l’àmbit judicial i, per con-
següent, garantir els drets lingüístics dels ciutadans que 
es relacionen amb l’Administració de justícia.

5. Amb l’objectiu de fomentar un bon ús del català a 
l’Administració de justícia, continuar elaborant i trame-
tent el butlletí electrònic Saps què?

6. Oferir nous continguts i fer el manteniment dels tex-
tos legislatius al servei LexCat. En aquesta línia, aviat 
s’impulsarà la incorporació plena dels textos de la base 
LexCat al Portal Jurídic de Catalunya (format html).

7. Edició en paper de nous volums de lleis en català, dins 
la col·lecció «Quaderns de legislació». Concretament, 
està previst editar la Llei orgànica del poder judicial i 
altres normes d’interès per a l’organització judicial i el 
Codi penal.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 
10/2011, referent a Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA, corresponent al període del 
2007 al 2009
Tram. 290-00279/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39159 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00279/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 10/2011, 
referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corres-
ponent al període del 2007 al 2009.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 10/2011, referent a Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al període 
del 2007 al 2009 (núm. tram. 290-00279/09), us infor-
mo del següent:

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha portat a 
terme diverses accions per donar compliment a la Reso-
lució 10/2011.

Reestructuració i reorientació:

Les accions portades a terme pel SEM es van adop-
tar durant la legislatura passada. Algunes d’elles s’han 
adaptat a la situació actual, tenint en compte la disponi-
bilitat pressupostària per tal de contribuir a la reducció 
del dèficit públic.

Les accions portades a terme es concreten en:

– Pel que fa a l’impuls endegat pel SEM a l’anterior le-
gislatura de constituir un Consell d’Administració amb 
la participació, a més del Departament de Salut, d’altres 
departaments de la Generalitat i ens municipals, en data 
21 de març de 2011 s’ha constituït un nou Consell d’Ad-
ministració amb un nombre de vocals més reduït, i en el 
que, en la línia endegada anteriorment, segueixen parti-
cipant, a més del Departament de Salut, el Departament 
d’Economia i Coneixement, el Departament d’Interior, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Cata-
lana de Municipis. Aquest nou Consell d’Administració, 
nomenat pel Servei Català de la Salut en tant que acci-
onista únic, va celebrar la primera sessió en data 29 de 
març de 2011.

– En relació a les noves polítiques de gestió iniciades 
mitjançant la incorporació d’un nou gerent en data 1 
de maig de 2009, el Consell d’Administració actual ha 
nomenat un nou responsable a fi i efecte d’administrar, 
regir i gestionar l’activitat pròpia del SEM, sota la de-
nominació de director general en sintonia amb la nova 
estructura organitzativa impulsada pel Consell d’Admi-
nistració en data 14 de juny de 2011.

Aquesta nova estructura organitzativa, a més de com-
portar un aprimament de càrrecs directius, ha reforçat 
el paper de control i rigor iniciada en l’anterior legislatu-
ra mitjançant la configuració de la direcció de sistemes 
d’informació (control de la implantació del pla de siste-
mes aprovat en el seu dia pel Consell d’Administració), 
la de projectes i innovació (processos clínics i qualitat), 
així com la de serveis jurídics, totes elles dependents di-
rectament de la Direcció General.

– En relació al procés d’aprovació dels nous Estatuts del 
SEM, als efectes de dotar l’organització d’un instrument 
útil i eficaç per afrontar la nova etapa, mitjançant Acord 
de Govern, de 16 de novembre de 2011, (DOGC Núm. 
572, de 24 de novembre de 2010) es va aprovar el nou 
text dels estatuts. Tal i com s’indica en l’exposició de mo-
tius, s’ha pretès regular de forma positiva tots els règims 
jurídics de l’entitat, en concret els de personal, pressu-
postari, patrimonial, financer, comptable i de contracta-
ció, deixant palès que el SEM és una empresa pública 
sotmesa a la normativa del sector públic.
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– Respecte a la nova cultura de gestió, el SEM, en la línia 
de seguir reforçant i garantint un adequat control en la 
gestió dels fons públics que té assignats, ha consolidat el 
paper del circuit de gestió com a instrument de control 
de la despesa, en clara sintonia amb els sistemes de con-
trol de despesa establerts en la Llei de Finances Públi-
ques de Catalunya, havent-se aprovat en data 16 de maig 
de 2011 una nova instrucció en aquest mateix sentit, en-
degada per la Direcció Econòmica i Financera.

– Respecte al Pla de sistemes endegat pel SEM, donada la 
importància estratègica de la tecnologia en una empresa 
d’aquestes característiques, en data 10 de març de 2010 el 
Consell d’Administració va aprovar la convocatòria per a 
la contractació del servei d’implantació i suport post-im-
plantació d’una solució ERP-SAP, estant en aquests mo-
ments en fase de preparació final del sistema, previ a la 
posada en funcionament del mateix prevista per al 2012. 
Mitjançant aquest sistema integral de gestió el SEM tin-
drà la capacitat de millorar encara més l’eficiència dels 
processos econòmics (facturació, comptabilitat pressu-
postària i compres), de contractació i logístics.

– Quant a les accions endegades respecte al control de 
transparència en matèria de contractació, s’ha seguit amb 
la línia d’anar reforçant la Instrucció de Contractació del 
SEM, impulsada per aquest ens en compliment de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del sector Públic, 
consensuada i informada favorablement pel CatSalut en 
data 14 d’abril de 2007, i que regula els procediments de 
contractació de cada un dels procediments establerts en 
l’esmentada Llei en funció de la seva quantia econòmica. 
Reforç que s’ha traduït en disposicions per l’aprovació 
de la instrucció i model de full de comanda per sol·licitar 
productes o prestacions de serveis inferiors a 50.000 
euros en data 23 de març de 2010, la introducció de la 
figura de la Direcció de Serveis Jurídics com a òrgan in-
dependent de l’àrea de contractació, per tal d’efectuar els 
informes jurídics previstos en la Legislació en matèria 
de contractació pública, així com també la propera im-
plantació del sistema integral de gestió que permetrà un 
millor control dels processos). El SEM, i en compliment 
de l’article 41 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de con-
tractes del sector públic, ha normalitzat la designació per 
a cada una de les contractacions la figura del responsable 
del contracte, essent les seves principals tasques les de 
supervisar l’execució del contracte, i exercir les funcions 
específiques, que segons les característiques tècniques 
que conformement a cada objecte contractual concret, se 
li atribueixin, i l’adoptar les decisions i dictar les instruc-
cions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació pactada.

Tanmateix, els nous Estatuts del SEM, han incorporat 
una secció especifica per regular el règim jurídic de con-
tractació en tant que poder adjudicador als efectes del 
que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, dei-
xant palès que el SEM queda sotmès al compliment de 
l’esmentada Llei.

– Quant a les accions endegades en relació al pla de bo-
nes pràctiques, consistents en anunciar un recull d’ins-
truccions internes en matèria econòmica administrativa, 
aquestes han estat recollides en disposicions aprovades 
per la darrera gerència, en concret, (disposició d’apro-
vació de circuit de gestió, de data 29 de març de 2010, 

disposició d’aprovació de la instrucció i model de full de 
sol·licitud de pressupost per sol·licitar productes o pres-
tacions, i disposició d’aprovació de la instrucció sobre 
les normes a seguir en els pagaments efectuats per cai-
xa). En la mateixa línia la nova Direcció del SEM, en un 
afany de millora, ha aprovat en data 16 de maig de 2011, 
la instrucció sobre normes a seguir en les propostes de 
despesa/inversió.

– Per últim, i respecte a l’acció endegada per l’anterior  
gerència de formalitzar mitjançant disposicions els actes 
que tinguin efectes a tercers amb la creació d’un registre, 
la nova direcció del SEM procedirà a formalitzar aquests 
actes mitjançant resolucions del Director General. 
Aquestes resolucions que el Director General realitza en 
virtut de les competències que té delegades pel Consell 
d’Administració, es pretenen diferenciar de les normes o 
procediments que a nivell intern han de seguir regulant 
l’organització, que igualment seran objecte de registre. 
Des de l’any 2009, des de la gerència s’han dictat un total 
de 582 Disposicions amb la finalitat de regular l’activitat 
interna del SEM, així com els actes que afecten a tercers, 
tot plegat en compliment de les accions endegades per 
SEM d’acord a l’informe presentat a la Mesa del Parla-
ment mitjançant l’Informe relatiu al compliment de la 
Moció.

Gestió de personal:

El SEM ha resolt les irregularitats detectades quant a la 
gestió de personal:

– Des de l’1 de setembre de 2001 no hi ha treballadors al 
SEM que rebin cap tipus de compensació per concepte 
de guàrdies de direcció. El darrer pagament es va efectu-
ar el mes d’agost de 2011.

– Des de l’1 de gener de 2011 cap treballador del SEM ha 
superat el límit legal de 80 hores extraordinàries per any. 
El nombre total d’hores extraordinàries realitzades entre 
tots els treballadors de l’empresa ha estat de 67 hores (51 
HHEE de dia i 16 HHEE de nit).

S’adjunta certificat del Director de recursos Humans 
acreditant el compliment (annex 1).

Contractació:

Les observacions que la Sindicatura de Comptes efectua 
en el seu informe, tenen a veure amb qüestions concretes 
i a períodes determinats, les quals ja han estat soluci-
onades o estan en procés de solució. El SEM ha posat 
l’accent en la millora dels procediments de contractació, 
de control pressupostari i de gestió de la despesa, per 
garantir una gestió excel·lent i eficient, fet que ha com-
portat una evolució del tot favorable, tal i com s’aprecia a 
l’annex 2 i a l’annex 3.

En especial i pel que fa al contracte per a la assistència 
tècnica en el disseny del sistema RCR-i, quant a la ne-
cessitat assenyalada consistent en sotmetre a valoració 
econòmica les prestacions lliurades amb posterioritat a 
la modificació contractual, el Consell d’Administració, 
en data 22 de desembre de 2010, encarregà a l’Agència 
d’Informació, Avaluació i Qualitat en salut (AIAQS), la 
valoració econòmica de les tasques fetes per la UTE amb 
posterioritat a la novació contractual de 5 de desembre 
de 2007, amb posterior valoració, si ho considera oportú, 
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del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació (CTTI). Els informes respectius han tingut en-
trada a SEM en data 24 de novembre de 2011.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
11/2011, referent a despeses de farmàcia 
(receptes mèdiques), corresponent al 2008
Tram. 290-00280/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39317 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00280/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 11/2011, 
referent a despeses de farmàcia (receptes mèdiques), cor-
responent al 2008.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 11/2011, referent a despeses 
de farmàcia (receptes mèdiques), corresponent al 2008 
(núm. tram. 290-00280/09), us informo del següent:

En relació a la modificació del concert de col·laboració 
en matèria d’activitats de promoció de la salut i preven-
ció de la malaltia a les oficines de farmàcia, s’ha iniciat 
la reorientació del model de prestació i atenció farma-
cèutica comunitària, de manera integrada en el sistema 
sanitari, cap a la cartera de serveis. Està previst que les 
activitats de promoció de la salut i prevenció de la malal-
tia s’integrin en el conjunt de serveis bàsics i/o acreditats 
de la mateixa i d’acord amb les prioritats establertes en 
el nou Pla de Salut de Catalunya 2011-2015. Els inicis 
d’aquest nou model queden reflectits en el concert a través  
del «Conveni sobre l’aprovació, implantació i gestió  
de la cartera de serveis en les oficines de farmàcia, de 26 de  
juliol de 2010».

Pel que fa a la rebaixa de la despesa farmacèutica, amb 
l’entrada en vigor de l’aplicació del preu menor, establer-
ta pel Reial Decret-Llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesu-
res per a la millora de la qualitat i la cohesió del sistema 
nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, 
i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per al 
2011; el mes de novembre de 2011, gairebé tots els me-
dicaments, incloses les marques comercials, han aplicat 
l’anomenat preu menor. D’aquesta manera, desapareix, 
en general, la disparitat de preus entre diferents medica-
ments, és a dir, entre marca i genèrics. No obstant això, 
amb una visió a mig/llarg termini, es considera impor-

tant el paper del genèric per mantenir un mercat compe-
titiu i, per tant, mensualment es trameten a les entitats 
proveïdores informes de benchmarking on s’inclou la 
prescripció de genèrics.

Quant al fraccionament d’envasos, el Reial Decret-llei 
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures ex-
traordinàries per a la reducció del dèficit públic, va mo-
dificar l’apartat 8 de l’article 19 de la Llei 29/2006, de 
26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments 
i productes sanitaris, permetent autoritzar la dispensa-
ció d’unitats concretes amb la finalitat d’ajustar la dis-
pensació a la durada del tractament. Aquestes unitats es 
podrien dispensar a partir del fraccionament d’envasos, 
tal com ja preveia aquesta llei segons el redactat inici-
al. Posteriorment, el Reial Decret-Llei 9/2011 va afegir 
l’apartat 9 a l’article 19 de la Llei 29/2006 de garanti-
es i ús racional dels medicaments i productes sanita-
ris, establint que l’Agència Espanyola de Medicaments 
i Productes Sanitaris adoptarà les mesures necessàries 
per adequar el contingut de tots els envasos dels nous 
medicaments autoritzats a la durada del tractament en 
la pràctica clínica. Igualment realitzarà una revisió, als 
mateixos efectes, dels medicaments ja autoritzats en el 
termini d’un any. En aquest sentit doncs, actualment hi 
ha un laboratori que ha apostat per la comercialització 
d’envasos d’unidosi amb 4 presentacions de dos principis 
actius, dues d’ibuprofè i dues de paracetamol. A mig ter-
mini té la previsió d’ampliar l’oferta a d’altres principis 
actius.

En relació a les polítiques de sensibilització, informació  
i formació, cada any es convoca als proveïdors a sessions i  
jornades de debat que tenen la vocació de millorar la 
prescripció de medicaments des de diferents perspec-
tives i es proposen temes per al debat de diferents col-
lectius professionals.

Per una altra banda, durant el desplegament de la recep-
ta electrònica, el CatSalut prioritza la formació inicial 
i continuada a metges i farmacèutics. La recepta elec-
trònica permet fer una gestió òptima i més eficient de la 
prestació farmacèutica, millorant el control i seguiment 
d’aquesta prestació, a través de la gestió eficaç dels plans 
de medicació dels pacients, establint filtres d’optimitza-
ció tant a la prescripció com a la dispensació, identificant 
alertes i interaccions, evitant prescripcions potencial-
ment elevades, reduint el nombre de visites dels pacients 
als centres d’atenció primària, i millorant la qualitat de 
l’assistència. Permet a més actuacions immediates ja que 
es disposa d’informació gairebé a temps real. A més, el 
2011 s’ha incorporat en el pla de medicació el cost apro-
ximat del tractament amb l’objectiu d’informar i sensi-
bilitzar al pacient del cost que suposa aquesta prestació.

Pel que fa al compliment de la Resolució 276/IX del Par-
lament de Catalunya, la despesa meritada en l’àmbit de 
la prestació farmacèutica (receptes mèdiques) s’imputa, 
per norma general, dins l’exercici en la mesura que ho 
permeten les consignacions pressupostàries, donat que la 
liquidació pressupostària només pot recollir allò que té 
consignació pressupostària. D’altra banda, el propi ca-
lendari de facturació d’aquestes despeses fa que la fac-
turació meritada el mes de desembre, es facturi al Cat-
Salut el mes de gener següent, pel que independentment 
de la dotació pressupostària sempre hi ha una part de la 
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despesa que es desplaça. Aquesta és la situació que es 
produirà en l’exercici 2011. En tot cas, la despesa merita-
da en un any i comptabilitzada en el pressupost següent 
és objecte d’un ajust en el càlcul del resultat no financer 
d’acord amb les normes SEC95.

Finalment, en relació a les incidències relatives al fons 
d’Ús Racional del Medicament (URM), la descripció 
cronològica de les mateixes és la següent:

Any 2007: els fons de l’URM atorgats a Catalunya van 
ser de 4.817.538,03 euros que es van rebre a la Generali-
tat de Catalunya però no al departament de Salut.

Per tant, el Departament de Salut no es va fer cap actua-
ció amb els mateixos.

Any 2008: els fons de l’URM atorgats a Catalunya van 
ser de 4.254.235,40 euros però no se’n va rebre cap.

Atès que el Ministeri de Sanitat no va rebre la Memòria 
justificativa dels fons 2007 dins de l’any 2008, va retenir 
l’enviament dels fons 2008 i finalment no els va enviar. 
Per tant, no es van rebre els 4.254.235,40 euros fons ator-
gats que corresponien l’any 2008.

A principis del 2009 la Direcció de Serveis del Depar-
tament de Salut va assumir el redactat de la Memòria 
justificativa de l’any 2007, encara que fos parcialment. 
Finalment, es van aconseguir justificar 3.144.456,7 euros 
dels 4.817.538,03 euros rebuts.

Finalment, atès que l’enviament de la Memòria justifica-
tiva 2007 es va acabar duent a terme dins de l’any 2009, 
el Ministeri va informar que igualment no enviaria els 
fons atorgats per a l’any 2008.

Any 2009: els fons de l’URM atorgats a Catalunya van ser 
de 4.236.519,61 euros però se’n van rebre 2.563.437,75 eu-
ros.

La Direcció de Serveis del Departament de Salut va as-
sumir la responsabilitat del repartiment i justificació dels 
fons URM des del primer moment.

L’any 2009 es van rebre 2.563.437,75, que es correspo-
nien als 4.236.519,61 euros realment atorgats menys els 
1.673.081,86 euros que no s’havien justificat l’any 2007.

L’import de 2.563.437,75 euros es va repartir entre el 
CatSalut, l’Institut Català de la Salut (ICS) i la Direcció 
General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.

Durant el primer semestre de l’any 2010 es va preparar 
la Memòria justificativa 2009 i es va enviar al Ministeri 
sense incidències.

Any 2010: els fons de l’URM atorgats a Catalunya van 
ser de 3.126.983,11 euros

El Departament de Salut va rebre els 100% dels fons 
atorgats per a l’any 2010.

L’import de 3.126.983,11 euros es va repartir de nou en-
tre el CatSalut, l’ICS i la Direcció General de Recursos 
Sanitaris del Departament de Salut.

Durant el primer semestre de l’any 2011 es va preparar 
la Memòria justificativa 2010 i es va enviar al Ministeri 
sense incidències.

Any 2011: els fons de l’URM atorgats a Catalunya han 
estat de 3.283.849,81 euros.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat ha in-
format recentment que ha comptabilitzat el pagament 
d’aquests fons però encara no ens consta que els hagi re-
but la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 293/
IX, sobre la posada en funcionament de la 
llar residència per a persones amb malaltia 
mental d’Equador-Montnegre, a Barcelona
Tram. 290-00282/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39229 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00282/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 293/IX, 
sobre la posada en funcionament de la llar residència per 
a persones amb malaltia mental d’Equador-Montnegre, a  
Barcelona.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 293/IX, sobre la posada en 
funcionament de la llar residència per a persones amb 
malaltia mental d’Equador-Montnegre, a Barcelona 
(núm. tram. 290-00282/09), i tal i com tenia previst el 
Departament de Benestar Social i Família, us informo 
que el passat dia 20 de desembre es va signar el contrac-
te de gestió entre el Departament i la Fundació Privada 
Centre d’Higiene Mental Les Corts, i que està prevista 
l’entrada d’usuaris abans de finalitzar aquest any 2011.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 302/
IX, sobre la creació del Consell Català del 
Treball Autònom
Tram. 290-00291/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39285 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00291/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 302/IX, 
sobre la creació del Consell Català del Treball Autònom.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 302/IX, sobre la creació del 
Consell Català del Treball Autònom (núm. tram. 290-
00291/09), us informo del següent:

La voluntat del Govern a través de la Direcció General 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del 
Departament d’Empresa i Ocupació és constituir el més 
aviat possible el Consell Català del Treball Autònom, tal 
com preveu el Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplica-
ció a Catalunya de l’Estatut del treball autònom.

No obstant això no ha estat possible fins ara per manca 
d’acord entre les entitats representatives del sector res-
pecte a la seva representativitat. Es tracta d’un obstacle 
no atribuïble a l’acció o omissió del Govern que esperem 
es resolgui aviat i es pugui constituir formalment aquest 
Consell.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 336/
IX, sobre l’absorció dels saldos de propos-
tes de despesa pendents d’imputació pres-
supostària en els projectes de llei de pressu-
postos dels exercicis següents
Tram. 290-00325/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 39309 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00325/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 336/IX, 
sobre l’absorció dels saldos de propostes de despesa pen-
dents d’imputació pressupostària en els projectes de llei 
de pressupostos dels exercicis següents.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 

compliment a la Resolució 336/IX, sobre l’absorció dels 
saldos de propostes de despesa pendents d’imputació 
pressupostària en els projectes de llei de pressupostos 
dels exercicis següents (núm. tram. 290-00325/09), us 
informo del següent:

Sobre la incorporació perquè els projectes de llei de pres-
supostos per als propers exercicis tinguin en compte els 
procediments adequats per a poder absorbir progressiva-
ment els saldos existents, a 31 de desembre, de propostes 
de despesa pendents d’imputació pressupostària (PPI), 
en el marc del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària establert per a cada exercici, cal assenya-
lar que la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2011, ja va establir en 
el seu article 8.1, lletra f) que, durant l’exercici del 2011, 
en la partida pressupostària del «Fons de contingència», 
i en les seccions i els capítols amb els quals s’haguessin 
d’afrontar les despeses comptabilitzades el 31 de desem-
bre de 2010 en els comptes financers 409 (Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost) es podia 
ampliar crèdit amb caràcter excepcional i de manera 
condicionada a la no-afectació de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària previst per a l’exercici.

En relació a exercicis futurs, tot i estar en consideració 
la conveniència de recuperar totalment o parcialment la 
regulació específica que en el seu moment es va fer en els 
articles 7.1.f) i 13.4 de la Llei 25/2009, de 23 de desem-
bre, de pressupostos de la Generalitat per al 2010, cal 
dir que el projecte de llei de pressupostos per al 2012, 
aprovat recentment pel Govern, dóna cobertura a aques-
ta circumstància en els seus articles 8 i 14, dins del pro-
cediment previst de gestió pressupostària.

En tot cas, cal recordar que aquest projecte de llei és en 
aquests moments al Parlament per al seu debat, de mane-
ra que en el tràmit d’esmenes també s’hi poden produir 
altres incorporacions o modificacions, si escau, relacio-
nades amb el procediment de què és objecte la Resolució 
336/IX.

Finalment, cal assenyalar també que qualsevol mesura 
que en aquest sentit es pogués incorporar, en el futur, en 
el procediment de gestió pressupostària estarà condicio-
nada a la no-afectació dels objectius d’estabilitat pressu-
postària ja acordats o que es determinin per llei.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 39312 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00016/09

Sobre: Control compliment de la Moció 16/IX, sobre la 
coordinació i l’impuls de la política lingüística

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 16/IX, sobre la coordinació i l’impuls de 
la política lingüística (núm. de tram. 390-00016/09), us 
informo del següent:

a) La Disposició final primera de la Llei 20/2010, del 7 
de juliol, del cinema autoritza el Govern per a dictar les 
disposicions reglamentàries que calguin per a desplegar 
aquesta llei, amb la consulta prèvia del sector cinemato-
gràfic i audiovisual.

És en aquest sentit que el Departament de Cultura con-
tinua el diàleg amb el sector del cinema per tal d’asso-
lir tant el consens al qual insta aquesta moció com als 
acords als que es refereix la Comissió Europea en l’in-
forme que ha emès en relació a aquesta Llei i sobre la 
qual encara restem pendents que dictamini.

b) El Departament de Cultura, per mitjà del Consorci per 
a la Normalització Lingüística i el Departament d’Em-
presa i Ocupació, per mitjà del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya, han impulsat un pla ori-
entat a la formació dels treballadors i les treballadores 
de l’hostaleria, el turisme i el comerç, que contribueixi a 
millorar el coneixement del català i incrementar-ne l’ús 
en aquests sectors, centrat fonamentalment en la forma-
ció i el reciclatge de professionals en l’atenció al client i 
la qualitat de servei. En el marc d’aquest pla s’ha acordat 
amb la Confederació de Comerç de Catalunya i Pimec 
diversos sistemes de col·laboració.

c) El Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció 
General de Política Lingüística, i l’Agència Catalana del 
Consum col·laboren en el disseny d’un pla d’acompanya-
ment a les empreses per facilitar l’acompliment de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalu-
nya en relació als drets lingüístics de les persones consu-
midores. En aquest sentit, s’han portat a terme reunions 
amb les federacions i les associacions que representen 
els sectors empresarials per establir els mecanismes ne-
cessaris, les circumstàncies i els terminis d’adequació 
que garanteixin el compliment de les previsions recolli-
des al Codi i la posada en marxa d’un programa que els 
faci efectiu.

d) El Departament de Cultura i el Departament d’Econo-
mia i Coneixement, el proppassat 6 d’octubre, van subs-
criure un conveni de col·laboració per consolidar l’es-
tructura de la Comissió Interuniversitària de Formació 
de Llengua Catalana (CIFOLC) i potenciar-ne les seves 
activitats. Les funcions i tasques de la CIFOLC respo-
nen a la consecució dels objectius lingüístics de la Se-
cretaria d’Universitats i Recerca a les universitats, com 
també al desplegament del Decret 128/2010, del 14 de 
setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats del sistema universitari 
de Catalunya.

e) Pel que fa a la garantia i consolidació dels recursos 
destinats al Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica (CPNL) que li permetin assolir els objectius i la 
planificació de les seves activitats cal dir que el pres-
supost ordinari del CPNL per l’any 2011 ha estat de 
33.400.000,00 euros mentre que l’any 2010 va ser inici-
alment de 32.200.000,00 euros Pel que fa al pressupost 
de l’any 2012, cal recordar que el Govern va aprovar, el 
proppassat 20 de desembre, el projecte de llei de pressu-
postos per al 2012 que en aquests moments està en tràmit 
de presentació d’esmenes al Parlament.

f) Pel que fa al coneixement de la llengua catalana al 
que es refereix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida 
de les persones immigrades i de les retornades a Cata-
lunya, i atenent també al Reial Decret 557/2011, de 20 
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgà-
nica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers i la 
seva integració social, en aquests moments s’estan valo-
rant les fórmules més adequades per a l’acreditació de la 
formació en llengua catalana, així com la determinació 
del nivell de coneixement exigible d’acord amb el Marc 
europeu comú de referència del Consell d’Europa i el 
nombre mínim d’hores de formació necessàries per ob-
tenir l’acreditació corresponent.

Tant la determinació del nivell de coneixements de llen-
gua com la concreció dels continguts objecte d’apre-
nentatge es fa en col·laboració amb el Departament de 
Cultura, el Consorci per a la Normalització Lingüística, 
el Departament de Benestar Social i Família i el d’En-
senyament, i tenint en compte les instruccions o reco-
manacions del Consell d’Europa i d’altres organismes 
d’àmbit europeu com l’Associació d’Avaluadors de Llen-
gües a Europa (ALTE), organisme en el qual participa 
en qualitat de soci la Generalitat de Catalunya, en rela-
ció amb els procediments de formació i qualificació de 
coneixements lingüístics per a les comunitats d’immi-
grants.

g) El Departament d’Ensenyament contribueix a la difu-
sió del Programa Lletres per a tothom, que porta a ter-
me el Departament de Benestar Social i Família i té per 
objectiu promoure l’alfabetització en català de persones 
adultes d’origen estranger.

Tots els centres de formació de persones adultes poden 
disposar del material a través de la xarxa http://www.
xtec.cat/fadults/.

Així mateix, el Departament d’Ensenyament, per mitjà 
dels cent trenta centres i aules de formació de persones 
adultes, ha programat per al curs 2011-2012 una oferta 
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educativa de 347 grups d’alfabetització instrumental en 
llengua catalana per a tot Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció 30/IX, 
sobre la sisena hora en l’educació primària i 
l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar
Tram. 390-00030/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 39168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en dos mesos del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de l’apartat d de la Mo-
ció 30/IX (número de tramitació 390-00030/09) sobre la 
sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla 
contra el fracàs escolar, el control del compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Educació i Universitat

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera d’Ensenyament (reg. 39168).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes per a l’apartat d davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 27.02.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.01.2012.

Control del compliment de la Moció 31/IX, 
sobre les mesures previstes per a evitar de-
lictes i faltes en les celebracions d’èxits es-
portius
Tram. 390-00031/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 39232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del 
Reglament del Parlament,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment del punt e) de la Moció 31/IX (número 
de tramitació 390-00031/09) sobre les mesures previstes 
per a evitar delictes i faltes en les celebracions d’èxits 
esportius, el control del compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 28 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller d’Interior (reg. 39232).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes per a l’apartat e davant la Comissió corresponent, el 
qual finirà el 27.02.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.01.2012.

Control del compliment de la Moció 37/IX, 
sobre les prioritats pel que fa a la despesa 
en sanitat pública i al millorament dels ser-
veis i la qualitat assistencials
Tram. 390-00037/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 39155 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00037/09

Sobre: Control compliment de la Moció 37/IX, sobre les 
prioritats pel que fa a la despesa en sanitat pública i al 
millorament dels serveis i la qualitat assistencials
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D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 37/IX, sobre les prioritats pel que fa a la 
despesa en sanitat pública i al millorament dels serveis 
i la qualitat assistencials (núm. de tram. 390-00037/09), 
us informo del següent:

En primer lloc, i en relació amb l’apartat 1 a) de la Mo-
ció, s’adjunta la memòria de transferència de crèdit de 
l’expedient T24/11 del Departament de Salut a l’Institut 
Català de la Salut, que dóna compliment a la Disposi-
ció addicional setena de la Llei de pressupostos de l’any 
2011.

En segon lloc, pel que fa a l’apartat 1 b), cal dir que el Pla 
de Govern 2011-2014 inclou entre els objectius de l’Eix 3.  
Salut dues línies de treball en relació amb la cartera de 
serveis sanitaris:

1. Definir i gestionar la cartera de serveis i prestacions 
de cobertura pública amb criteris de cost-efectivitat i ca-
pacitat financera.

2. Reordenar la cartera de serveis territorial i per centres 
que optimitzi la capacitat de resolució per nivells assis-
tencials i la massa crítica necessària, tot potenciant la 
col·laboració entre entitats proveïdores.

Pel que fa als aspectes relacionats amb el catàleg de 
prestacions de cobertura pública (primer punt) cal te-
nir en compte que la normativa estatal (Reial Decret 
1030/2006) determina la major part del catàleg de pres-
tacions de cobertura pública per al conjunt del Sistema 
Nacional de Salut. De tota manera, cal explotar al mà-
xim la capacitat de definició i gestió de Catalunya, la 
qual s’ha d’entendre en tres vies:

– Participació en les decisions a nivell del conjunt de 
l’Estat, a través del Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut (SNS).

– Incorporació de prestacions complementàries a nivell 
de Catalunya.

– Establiment de les condicions en què s’executa a Cata-
lunya (temps d’espera, criteris de priorització, col·lectius 
d’especial interès, criteris de qualitat…).

El repte per tal d’adaptar les prestacions a les necessitats 
actuals és aprofundir en l’anàlisi del cost-efectivitat de 
les diferents prestacions, per tal de revisar els contin-
guts, tot tenint en compte la capacitat financera i sense 
descuidar els elements d’equitat en l’establiment de les 
condicions de prestació dels serveis, en funció de la ne-
cessitat de les persones.

Per tal d’orientar aquest treball s’està elaborant en col-
laboració amb l’Agència d’Informació, Avaluació i Qua-
litat en Salut (AIAQS) una anàlisi dels continguts dels 
catàlegs d’altres països amb sistemes de salut assimila-
bles al nostre i dels mecanismes que utilitzen per a la 
inclusió de prestacions i revisió de les existents. Aquest 
treball es preveu que estigui finalitzat durant el primer 
trimestre de 2012. Posteriorment es preveu crear una co-
missió amb funcions d’assessorament per a la selecció 
de prestacions a revisar i es crearan els grups de treball 
específics per al seu estudi i deliberació, incorporant-hi 
la perspectiva clínica, econòmica i ètica.

En relació amb la cartera de serveis territorial i per cen-
tres (punt 2), durant el 2011 s’ha elaborat l’ordenació 
per nivells assistencials de l’atenció al pacient traumàtic 
greu i s’ha treballat en els criteris per a l’ordenació de la 
cirurgia pediàtrica, mitjançant un grup de treball amb 
participació de professionals experts i en representació 
de les societats científiques i de les organitzacions sani-
tàries. El nou Pla de Salut 2011-2015, actualment en fase 
de debat per a la seva aprovació a començament de 2012, 
inclou un projecte específic, dins la Línia d’actuació de 
Millora de la Resolució, referit explícitament a l’Orde-
nació territorial de la cartera de serveis segons nivells 
de complexitat. Aquest projecte donarà continuïtat a la 
línia iniciada el 2011 i es focalitzarà en àrees d’especia-
lització pròpies d’hospitals de referència, que necessiten 
un àmbit poblacional relativament gran per garantir la 
qualitat i que es beneficien d’importants economies d’es-
cala i, per tant, presenten oportunitats de millora en qua-
litat i eficiència si s’estableix una dinàmica d’ordenació. 
Són exemples d’aquests serveis els que estan relacionats, 
bàsicament, amb les especialitats quirúrgiques més es-
pecífiques (no troncals) com són la cirurgia pediàtrica, 
la cirurgia vascular, la cirurgia toràcica o les noves líni-
es d’intervenció com la cirurgia bariàtrica, com també 
l’atenció a patologies emergents en salut mental o deter-
minades proves diagnòstiques i/o intervencionistes. Per 
al 2012 es preveu dur a terme el treball de definició de 
la cartera de serveis segons nivells de complexitat per a 
quatre àrees d’especialització seleccionades, amb la par-
ticipació de professionals i institucions per tal d’incorpo-
rar les perspectives del coneixement científic, l’experièn-
cia de la pràctica clínica i la valoració de les alternatives 
organitzatives més adequades.

En tercer lloc, i en relació al punt 1 c) de la Moció, cal as-
senyalar que el nou enfocament per a les llistes d’espera 
quirúrgiques es fonamenta en la priorització de pacients 
i no en la priorització de procediments. Per aquest motiu, 
el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha encarregat a 
l’AIAQS un projecte que permeti establir un sistema de 
priorització de pacients en diferents nivells, que es tradu-
eixi en períodes màxims d’espera recomanats.

Cal dir que mentre no s’estableixi aquest nou enfoca-
ment, mitjançant una nova reglamentació, continua 
vigent allò que estableix el Decret 354/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’estableixen els terminis d’accés a 
determinats procediments quirúrgics a càrrec del Servei 
Català de la Salut.

Cal assenyalar igualment que cada any s’efectuen dos 
talls oficials d’informació de llistes d’espera, que es pu-
bliciten degudament i corresponen a les dades comuni-
cades al registre fins al 30 de juny i el 31 de desembre 
de cada any.

En quart lloc, i pel que fa a l’apartat 1 d) de la Moció, al 
llarg de l’any 2011 s’han realitzat dos exercicis de prio-
rització i programació de les inversions en equipaments 
sanitaris. El primer d’ells, amb motiu de l’elaboració del 
pressupost 2011 i en aplicació de les mesures per ga-
rantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic. Una 
vegada aplicat aquest pla, el Departament de Salut i el 
CatSalut han començat a treballar una programació amb 
visió 2011-2018 que abasta el conjunt de totes les actu-
acions d’inversió previstes al Pla d’inversions (PEIIS). 
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Hi ha una proposta de programació treballada conjunta-
ment amb el territori que s’ha començat a analitzar per la 
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos 
Sanitaris del Departament de Salut, a la llum d’allò que 
preveu el Pla de Salut 2011-2015.

En cinquè lloc, quant a l’apartat 1 e) de la Moció, cal 
dir que la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut 
Pública inclou una disposició addicional sisena amb el 
contingut següent:

«Disposición adicional sexta. Extensión del derecho a la 
asistencia sanitaria pública.

1. Se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanita-
ria pública a todos los españoles residentes en territorio 
nacional, a los que no pudiera serles reconocido en apli-
cación de otras normas del ordenamiento jurídico.

Esta extensión, que tendrá como mínimo el alcance pre-
visto en la cartera de servicios comunes del Sistema Na-
cional de Salud, se hace sin perjuicio de lo expresado en 
los apartados siguientes y de la exigencia de las corres-
pondientes obligaciones a aquellos terceros legalmente 
obligados al pago de dicha asistencia de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General de Sanidad, en el texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social y de 
lo dispuesto en los reglamentos comunitarios europeos y 
convenios internacionales en la materia.

La extensión prevista en este apartado será efectiva para 
las personas que hayan agotado la prestación o el subsi-
dio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012. Para 
el resto de colectivos afectados se realizará, atendiendo 
a la evolución de las cuentas públicas, en los términos 
previstos en el apartado 3.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no modifica el 
régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares 
o de beneficiarias de los regímenes especiales de la Se-
guridad Social gestionados por Muface, Mugeju o Isfas, 
que mantendrán su régimen jurídico específico. Al res-
pecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades 
que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través 
de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los 
centros sanitarios concertados por estas entidades. En 
caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, 
el gasto correspondiente a la asistencia prestada será re-
clamado al tercero obligado, de acuerdo a la normativa 
vigente.

3. En el plazo de seis meses, el Gobierno determinará 
reglamentariamente los términos y condiciones de la ex-
tensión del derecho para quienes ejerzan una actividad 
por cuenta propia.»

Amb la incorporació d’aquesta disposició addicional 
es completa a nivell estatal i amb eficàcia per a tot el 
Sistema Nacional de Salut, la universalització de l’assis-
tència sanitària, entesa com el reconeixement del dret al 
conjunt de les prestacions del Sistema Nacional de Salut 
amb càrrec a les administracions sanitàries competents.

Fins aquesta disposició, la legislació estatal només ga-
rantia l’accés a l’assistència sanitària per compte del Sis-
tema Nacional de Salut als nacionals residents que fossin 
titulars o beneficiaris del sistema de Seguretat Social, 
(article 7.1 en relació amb el 38.1 del Text Refós de la 

Llei de Seguretat Social), o estiguessin empadronats i no 
posseïssin recursos econòmics suficients (Reial decret 
1088/1989, de 8 de setembre, pel qual s’estén la cober-
tura de l’assistència sanitària de la Seguretat Social a les 
persones sense recursos econòmics suficients). Així, el 
Sistema Nacional de Salut no donava cobertura a tota la 
població resident.

La disposició de recent aprovació fa referència expressa 
només als ciutadans espanyols; tanmateix, per aplicació 
de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers en Espanya i la seva integra-
ció social, que situa els estrangers residents a Espanya 
en una situació d’igualtat jurídica respecte dels nacionals 
pel que fa al dret a l’assistència sanitària, la universalit-
zació s’estén també als estrangers residents.

Per contra, la legislació catalana, mitjançant la Llei 
21/2010, de 7 de juliol, ja havia fet efectiu el dret a l’as-
sistència sanitària gratuïta de totes les persones empa-
dronades a Catalunya. Aquesta Llei, en l’article 2, enun-
cia els titulars del dret a l’assistència sanitària. Aquest 
article té dos apartats:

En l’apartat 1 es recullen els col·lectius que, d’acord amb 
la normativa estatal bàsica i de la normativa catalana de 
desplegament –Decret 55/1990, de 5 de marc, de regula-
ció de l’extensió de la cobertura de l’assistència sanitària 
de la Seguretat Social a les persones sense recursos eco-
nòmics suficients, –i per la legislació d’estrangeria–, te-
nen dret a l’assistència sanitària del Sistema Nacional de 
Salut. En l’apartat 2 s’inclouen altres col·lectius que, fins 
a l’aprovació d’aquesta Llei, no tenien dret a l’assistència 
sanitària del Sistema Nacional de Salut: persones espa-
nyoles o estrangeres residents que per no poder acredi-
tar insuficiència de recursos, per accedir a l’assistència 
sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut havien 
de fer una aportació econòmica de conformitat amb els 
precitats Decret 178/1991, de 30 de juliol, d’universalit-
zació de la Asistencia sanitària pública i l’Ordre de 12 de 
juny de 1997, que el desplegava i que la Llei 21/2010 va 
derogar –lletra a)–, i persones que pertanyen a col·lectius 
en situació de risc d’exclusió social, amb independència 
que estiguin o no empadronades en algun municipi de 
Catalunya –lletra b).

La universalització del dret a la assistència sanitària pú-
blica efectuada per la disposició addicional sisena de la 
Llei general de salut pública determina que perdi el seu 
sentit una modificació de la Llei 21/2010 afegint un ter-
mini de carència per als col·lectius de l’apartat 2, és a 
dir, persones que abans de l’esmentada Llei 21/2010 no 
tenien dret a l’assistència gratuïta del Sistema Nacional 
de Salut, amb l’objectiu d’evitar el denominat turisme 
sanitari consistent en què persones que estiguessin en 
aquella situació s’empadronessin a Catalunya només per 
poder rebre l’assistència a càrrec del Servei Català de la 
Salut. També raons de legalitat determinen la impossi-
bilitat d’establiment d’un període de carència en aquest 
sentit ja que seria contrari a la disposició addicional si-
sena de la Llei 33/2011, que té la condició de bases de la 
sanitat.

Finalment, en relació amb l’apartat 1 f), cal dir que amb 
l’entrada en vigor de l’aplicació del preu menor (Reial 
Decret-Llei 9/2011) el passat mes de novembre, gairebé 
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tots els medicaments (incloses les marques comercials) 
han baixat a l’anomenat preu menor. D’aquesta manera, 
desapareix, en general, la disparitat de preus entre dife-
rents medicaments, és a dir, entre marca i genèrics.

D’altra banda, la potenciació dels sistemes d’informa-
ció (pivotant les accions prioritàriament en la Recepta 
Electrònica i en el Catàleg de la Prestació Farmacèutica) 
és una de les línies estratègiques de la prestació farma-
cèutica del CatSalut ja que es consideren elements de 
suport claus per maximitzar l’eficiència i qualitat de la 
prestació.

En aquest sentit, la modificació de la legislació farma-
cèutica pel que fa a una revisió del catàleg actual que 
fomenti la prescripció eficient i la dispensació a preu me-
nor s’ha canalitzat amb la publicació de l’esmentat Reial 
Decret-Llei 9/2011.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 39/IX, 
sobre la política industrial i d’ocupació
Tram. 390-00039/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 39287 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00039/09

Sobre: Control compliment de la Moció 39/IX, sobre la 
política industrial i d’ocupació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar com-
pliment a la Moció 39/IX, sobre la política industrial i 
d’ocupació (núm. de tram. 390-00039/09), us informo 
del següent:

a) El clúster del ferrocarril, constituït l’any 2002, és una 
associació molt dinàmica que agrupa més de cent empre-
ses molt competitives i que genera un nombre important 
de projectes. L’empresa Alstom, té un caràcter tractor 
d’aquesta indústria auxiliar i per tant, el Govern, a través 
del Departament d’Empresa i Ocupació inclou el clúster 
del ferrocarril entre els seus interlocutors preferents.

La planta de l’empresa Alstom a Santa Perpètua ha ex-
perimentat en els darrers anys dificultats per trobar un 
encaix dintre del grup que li permetés créixer i afrontar 
el futur sense incerteses. Com a conseqüència, la planta 
ha quedat en una situació de major vulnerabilitat després 
dels processos de reorganització interna del grup i tot 
això s’ha vist agreujat per l’alentiment del mercat.

Davant aquest escenari, el Govern de la Generalitat se-
gueix molt de prop, a través de contactes permanents 
amb tots els actors implicats l’evolució de la companyia 
i en particular fa un seguiment dels acords i compromi-
sos signats per l’empresa Alstom i, de manera conjunta 
per part dels Departaments de la Generalitat de, Política 
Territorial i Obres Públiques i d’Indústria i Treball. Tan-
mateix, és important considerar que en els referits acords 
no apareix cap penalització davant l’eventual situació 
plantejada per l’empresa. En aquest sentit el dia 11 de no-
vembre la Direcció de la companyia va presentar un pla 
industrial al Departament d’Empresa i Ocupació i poste-
riorment se’n va donar trasllat als representants dels tre-
balladors, conjuntament amb les iniciatives que es por-
ten a terme des d’ACC1Ó amb el clúster del ferrocarril, i 
amb l’aportació de la Direcció General de transports del 
Departament de Territori i Sostenibilitat sobre els pro-
jectes planificats en l’àmbit ferroviari a Catalunya per als 
propers anys. El pla contempla un seguit d’iniciatives per 
millorar la competitivitat de la planta, abastant àmbits 
diversos com la formació, la relació amb els treballadors 
i la redefinició dels processos productius.

b) El model de territorial de la xarxa pública d’ocupació 
de Catalunya es definirà dins del nou model del SOC i 
quedarà plasmat en la nova Llei del SOC. Es preveu te-
nir definida la reforma del SOC abans de finalitzar l’any 
2011, presentant-se al Parlament.

No obstant això, l’Estratègia catalana per a l’ocupació 
2010-2020 (ECO) aprovada per unanimitat a la reunió 
extraordinària del Consell de Direcció del SOC del dia 
27 d’octubre, en la seva cinquena línia estratègica, Par-
ticipar activament en les estratègies de desenvolupament 
territorial, reconeix que el desplegament de les políti-
ques actives d’ocupació al territori s’ha realitzat de for-
ma notòria a través de l’activitat que realitza tota la xarxa 
d’agents, en especial en col·laboració amb l’Administra-
ció local. I afirma que esdevé un objectiu estratègic del 
SOC promoure la concertació al territori i impulsar-ne i 
fomentar-ne la col·laboració dels diferents actors, tot po-
tenciant la integració dels projectes.

c) L’Estratègia catalana per a l’ocupació 2010-2020 
(ECO) aprovada per unanimitat a la reunió extraordinà-
ria del Consell de Direcció del SOC del dia 27 d’octubre, 
estableix l’obligació de programar l’activitat del SOC te-
nien en compte una sèrie de col·lectius, sectors i territoris 
prioritaris.

Per fixar els territoris prioritaris s’utilitzarà La Diagnosi 
del mercat de treball, document que va servir de base a 
la elaboració de l’ECO, i que va ser aprovat pel Consell 
de direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya el 14 de 
juliol. Aquesta Diagnosi fa especial èmfasi en la situació 
del mercat de treball i la implantació de les polítiques 
actives per a l’ocupació (PAO) a les comarques. S’han 
estudiat les tendències del mercat de treball a Catalunya, 
permetent a nivell comarcal, la incorporació de disset 
indicadors de tipus demogràfic, econòmic, d’ocupació, 
contractació i atur. D’aquesta manera, es poden identi-
ficar els territoris que estan més allunyats de la mitjana 
catalana. A partir d’aquest coneixement, l’ECO identi-
ficarà i orientarà les actuacions del SOC i de la xarxa 
ocupacional cap aquells territoris que presenten més di-
ficultats.
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d) El Departament d’Empresa i Ocupació ja està elabo-
rant un pla integral de suport a l’emprenedoria que han 
d’impulsar la creació i consolidació d’empreses a Catalu-
nya. Una de les prioritats bàsiques a tenir en compte serà 
alinear i optimitzar els recursos i agents tant públics com 
privats per a dur a terme les diferents actuacions que s’hi 
contemplin.

Així mateix s’està finalitzant el pla integral de suport al 
treball autònom en què hi ha participat patronals i sin-
dicats.

En aquests moments s’estan acabant d’elaborar aquests 
dos plans amb l’objectiu de presentar-los i començar-los 
a implementar a partir de l’any 2012.

Barcelona, 27 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 52/IX, 
sobre la política sanitària
Tram. 390-00052/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 39316 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00052/09

Sobre: Control de compliment de la Moció 52/IX, sobre 
la política sanitària.

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a l’apartat e) de la Moció 52/IX, sobre la política 
sanitària (núm. de tram.390-00052/09), us informo del 
següent:

El Departament de Salut ha endegat una ronda de reuni-
ons amb els portaveus de salut dels diferents grups parla-
mentaris per tal d’intentar assolir un pacte en matèria de 
salut al voltant del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.

Barcelona, 29 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012

Control del compliment de la Moció 53/IX, 
sobre la política universitària
Tram. 390-00053/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012

Control del compliment de la Moció 54/IX, 
sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 390-00054/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012

Control del compliment de la Moció 55/IX, 
sobre les inversions del Govern de l’Estat en 
infraestructures
Tram. 390-00055/09

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 10.01.2012

Control del compliment de la Moció 56/IX, 
sobre la política d’habitatge
Tram. 390-00056/09

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 10.01.2012
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Control del compliment de la Moció 57/IX, 
sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 390-00057/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012

Control del compliment de la Moció 58/IX, 
sobre les mesures d’ajust econòmic
Tram. 390-00058/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012

Control del compliment de la Moció 59/IX, 
sobre la política d’atenció a les persones 
amb discapacitat
Tram. 390-00059/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012

Control del compliment de la Moció 60/IX, 
sobre el suport a la internacionalització de 
l’empresa catalana
Tram. 390-00060/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 10.01.2012

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre la ges-
tió del pagament de la nòmina del mes de 
desembre als treballadors de l’Administració 
pública
Tram. 354-00111/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 38856).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 03.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la retenció 
de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques de la paga extra de Nadal als treba-
lladors de l’Administració pública
Tram. 354-00113/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 39099).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 03.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la vicepre-
sidenta del Govern sobre el pagament de la 
mensualitat de desembre i la paga extraor-
dinària de Nadal als treballadors públics el 
desembre del 2011
Tram. 354-00114/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 39206).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 03.01.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Economia i Coneixement sobre el pa-
gament de la mensualitat de desembre i la 
paga extraordinària de Nadal als treballa-
dors públics el desembre del 2011
Tram. 354-00115/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 39207).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 03.01.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria d’Administració i Funció Pública davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè expli-
qui el procés negociador amb els sindicats 
i amb els agents socials sobre les mesures 
d’estalvi econòmic en el personal d’adminis-
tració i tècnic de la Generalitat
Tram. 356-00312/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Violant Mascaró i López, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 38488).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 03.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria d’Administració i Funció Pública davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre la retenció de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques de la paga 
extra de Nadal als treballadors de l’Adminis-
tració pública
Tram. 356-00316/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 39100).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 03.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Palou, 
director del Memorial Democràtic, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi del seu programa d’actuació amb relació 
a aquesta institució i sobre el procés de de-
gradació que està patint
Tram. 356-00317/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 39301).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 03.01.2012.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 23

Convocada per al dia 18 de gener de 2012

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del:

Ple del Parlament

18 de gener de 2012

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 18 de gener, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-
00025/09 i 234-00026/09. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 214, 43).

3. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012. Tram. 200-00018/09. Govern de la  
Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat 
del projecte (text presentat: BOPC 213, 3).

4. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de cre-
ació de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics. Tram. 200-00019/09. Govern de la Generalitat. De-
bat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 210, 3).

5. Control del Decret llei 4/2011, del 20 de desembre, de 
necessitats financeres del sector públic en pròrroga pres-
supostària. Tram. 203-00004/09. Govern de la Generali-
tat. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 220, 32).
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6. Proposta de resolució de creació d’una comissió es-
pecífica per a la infància. Tram. 252-00005/09. Grups 
parlamentaris. Debat i votació (text presentat: BOPC 
207, 39).

7. Interpel·lació al Govern sobre la política exterior. 
Tram. 300-00108/09. Subgrup Parlamentari de Solidari-
tat Catalana per la Independència. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les finan-
ces municipals. Tram. 300-00109/09. Marc Sanglas i 
Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació financera dels 
ens locals. Tram. 300-00112/09. Grup Parlamentari So-
cialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el sistema de tarifa-
ció i de finançament del transport públic. Tram. 300-
00110/09. Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la planificació i el fi-
nançament de les llars d’infants. Tram. 300-00111/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia amb relació 
a l’ocupació i els emprenedors. Tram. 300-00113/09. Ra-
fael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les accions per a lluitar contra la pobresa. Tram. 302-
00091/09. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 
Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels serveis penitenciaris. Tram. 302-
00093/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’acció exterior de la Generalitat. Tram. 302-00094/09. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-
bat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política econòmica. Tram. 302-00092/09. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la concreció de les mesures de retallades i d’augment de 
taxes anunciades pel president del Govern. Tram. 302-
00095/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat i vo-
tació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política fiscal. Tram. 302-00096/09. Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència. 
Debat i votació.

El vicepresident en funcions de president
Lluís M. Corominas i Díaz

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputada
Reg. 39415

Presentació

A la Mesa del Parlament
Maria de los Llanos de Luna Tobarra, diputada al Par-
lament de Catalunya en la IX legislatura, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya per la cir-
cumscripció de Barcelona, d’acord amb el que estableix 
l’article 17.a del Reglament del Parlament, presenta la 
renúncia a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efec-
tes jurídics que corresponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2012

Maria de los Llanos de Luna Tobarra
Diputada del GP del PPC

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre l’avaluació i la justificació del 
grau de compliment del Pla estadístic de 
Catalunya 2006-2010
Tram. 334-00047/09

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement
Reg. 39199 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l’article 23 de la Llei 2/2006 del Pla Estadístic de 
Catalunya 2006-2009, us trameto, adjunt, l’Informe so-
bre l’avaluació i justificació del grau d’acompliment del 
Pla estadístic de Catalunya 2006-2010, en suport paper i 
en suport digital.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe sobre l’acompliment de les actuaci-
ons estadístiques corresponents al Progra-
ma anual d’actuació estadística per al 2010
Tram. 334-00048/09

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement
Reg. 39200 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l’article 20.2 de la Llei 2/2006 del Pla Estadístic 
de Catalunya 2006-2009, us trameto, adjunt, l’Informe 
sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques cor-
responents al Programa anual d’actuació estadística per 
al 2010, en suport paper i en suport digital.

Barcelona, 22 de desembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre la situació i la programació 
d’infraestructures sanitàries
Tram. 334-00049/09

Presentació
Conseller de Salut
Reg. 39314 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Salut: Mesa del Parlament, 10.01.2012

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català

Senyora,

En compliment de la disposició addicional sisena de la 
Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2011, us faig arribar l’Informe 
sobre la situació i la programació d’infraestructures sa-
nitàries.

Cordialment,

Barcelona, 29 de desembre de 2011

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Pla de reestructuració de les oficines d’ac-
ció exterior de la Generalitat
Tram. 335-00003/09

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 39307 i 40333 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 10.01.2012

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 Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia 27 de desembre de 2011 
es va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a 
continuació:

«A proposta del titular del Departament de la Presidèn-
cia s’aprova la proposta d’acord pel qual s’aprova el Pla 
de reestructuració de les oficines d’acció exterior de la 
Generalitat que s’annexa»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-nou de desembre de dos 
mil onze.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord

del Govern pel qual s’aprova el Pla de reestructuració de 
les oficines d’acció exterior de la Generalitat

Des de l’any 1986, el Govern de la Generalitat ha anat 
teixint una xarxa d’oficines sectorials a través de diver-
sos organismes vinculats o dependents del Govern de la 
Generalitat, amb un àmbit funcional d’actuació corres-
ponent a algun dels departaments del Govern.

Així mateix, l’any 2004 el Govern constitueix la seva 
primera delegació oficial a l’exterior mitjançant el De-
cret 314/2004, que crea la Delegació del Govern de la 
Generalitat a Brussel·les per representar, defensar i pro-
moure els interessos generals de Catalunya davant les 
institucions i òrgans de la Unió Europea.

Posteriorment, en desenvolupament dels articles 194 
i 199 de l’Estatut, es dicta el Decret 42/2008, de 4 de 
març, pel qual es regula la coordinació executiva de l’ac-
ció exterior del Govern de la Generalitat en virtut del 
qual que divideix l’estructura de la Generalitat a l’exteri-
or en Delegacions del Govern de la Generalitat a l’exteri-
or i oficines sectorials.

Sota l’empara d’aquest Decret, fins avui, s’han creat les 
delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya 
a França, al Regne Unit, a Alemanya, als Estats Units 
d’Amèrica i a l’Argentina.
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Així mateix, el Decret 325/2011, de reestructuració del 
Departament de la Presidència, ratifica, en el seu article 
54, que a la Secretaria d’Afers Exteriors li correspon la 
tasca d’impuls i coordinació de l’acció exterior del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya i la seva represen-
tació a l’exterior. En la mateixa direcció, els articles 49 
i 50 del mateix decret especifiquen com a funció de les 
delegacions del Govern a l’exterior i la delegació davant 
la Unió Europea, la coordinació de les oficines sectorials 
adscrites als departaments o organismes de la Generali-
tat en l’àmbit territorial de la delegació.

Aquesta presència a l’exterior pot contribuir a promou-
re accions per a la recuperació econòmica de Catalunya. 
Cal, tanmateix, reestructurar aquesta xarxa d’oficines i 
delegacions per assolir-ne la seva màxima eficiència en 
temps de crisi. Simplificar estructures, reduir despeses, 
maximitzar esforços i oportunitats és una obligació en 
temps d’obligada contenció pressupostària.

És en atenció a aquesta voluntat que la Disposició addici-
onal novena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres estableix les prioritats del Govern en 
la seva presència exterior i estableix el mandat al Govern 
d’aprovar un pla de reestructuració de l’estructura de les 
oficines d’acció exterior de la Generalitat.

En vista d’aquests antecedents i tenint presents els objec-
tius esmentats, a proposta del titular del Departament de 
la Presidència, el Govern

Acorda:

Aprovar el Pla de reestructuració de les oficines d’acció 
exterior de la Generalitat que s’annexa.

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Tram. 250-00796/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment del conveni del pacte de salut de Cornellà i sobre el manteniment del servei de pediatria de l’Almeda i del consultori de la Fontsanta, a Cornellà
	Tram. 250-00797/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la presentació del Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la dotació pressupostària, la tramitació de l’expedient econòmic plurianual d’inversions i la convocatòria d’un concurs pú
	Tram. 250-00798/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al finançament de les obres de soterrament de la línia ferroviària en aquest municipi i sobre el finançament i la licitació d’aquestes obres per part del 
	Tram. 250-00799/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’aprovació de la catalogació del vial d’accés a Castellnou de Bages com a carretera, el traspàs a la Diputació de Barcelona i la incorporació d’una partida en els pressupostos del 2012 per al seu manteniment
	Tram. 250-00800/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’escola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-00801/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les accions per a assegurar l’exercici del dret a emprar el català en les institucions judicials espanyoles
	Tram. 250-00802/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el desenvolupament dels plans urbanístics de la conca d’Òdena
	Tram. 250-00803/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
	Tram. 250-00804/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el concert de places en el centre de dia i en el futur centre de nit de la Residència de Gent Gran de Pinell de Brai per al 2013
	Tram. 250-00805/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de la recomanació inclosa en l’Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura, del Síndic de Greuges, d’instal·lar sistemes de videovigilància dins els furgons policials per al trasllat de detinguts
	Tram. 250-00806/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’atorgament de la subvenció a l’Ajuntament de Portbou per a acabar les obres de l’Espai Memorial Walter Benjamin i sobre la presentació d’un pla de finançament d’aquest centre
	Tram. 250-00807/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’unitats dels Mossos d’Esquadra especialitzades en la lluita contra la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig de capitals
	Tram. 250-00808/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la l’atenció als adolescents a la Ciutat de la Justícia
	Tram. 250-00810/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la priorització pressupostària dels programes contra la violència masclista
	Tram. 250-00811/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la compatibilitat dels càrrecs que ocupa Josep Prat i Domènech, president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 250-00812/09
	Presentació





	3.10.45.	Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
	Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
	Tram. 259-00001/09
	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 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violènci
	Tram. 270-00011/09
	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 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
	Tram. 270-00012/09
	Presentació






	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la política exterior
	Tram. 300-00108/09
	Presentació
	Interpel·lació al Govern sobre la situació de les finances municipals
	Tram. 300-00109/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el sistema de tarifació i de finançament del transport públic
	Tram. 300-00110/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la planificació i el finançament de les llars d’infants
	Tram. 300-00111/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la situació financera dels ens locals
	Tram. 300-00112/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors
	Tram. 300-00113/09
	Presentació






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions
	Tram. 244-00007/09
	Acord
	Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
	Tram. 246-00007/09
	Resolució





	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.02.	Ple del Parlament
	Composició del Ple del Parlament
	Tram. 396-00001/09
	Renúncia de la condició de diputada




	4.45.25.	Grups parlamentaris
	Composició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
	Tram. 399-00001/09
	Substitució de representants



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 87/IX, sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 290-00079/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 121/IX, 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. 290-00111/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 167/IX, sobre la participació dels trabucaires en esdeveniments populars i sobre la negociació del contingut del projecte de reial decret del reglament d’armes
	Tram. 290-00153/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 168/IX, sobre la reciprocitat en la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió del País Valencià i de Catalunya
	Tram. 290-00154/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 170/IX, sobre l’impuls a l’oficialitat de l’occità a Catalunya
	Tram. 290-00156/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 171/IX, sobre la garantia de l’emissió de Televisió de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
	Tram. 290-00157/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 173/IX, sobre la preservació i el manteniment de la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Maresme)
	Tram. 290-00159/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 191/IX, sobre l’increment de la persecució de la venda il·legal a la via pública
	Tram. 290-00181/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 192/IX, sobre l’increment dels efectius dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Ponent
	Tram. 290-00182/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 193/IX, sobre la implementació de mesures de reforç de la seguretat ciutadana als espais i recorreguts turístics de Barcelona
	Tram. 290-00183/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 195/IX, sobre l’eliminació del requisit del límit d’edat per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 290-00185/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 196/IX, sobre el compliment del Decret 246/2008, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 290-00186/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 197/IX, 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. 290-00187/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 198/IX, sobre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
	Tram. 290-00188/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 199/IX, sobre l’inici dels treballs per a la creació d’un marc de col·laboració amb el Ministeri de l’Interior en matèria de seguretat nuclear
	Tram. 290-00189/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 200/IX, sobre la promoció de les comunitats catalanes de l’exterior
	Tram. 290-00190/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 201/IX, sobre la construcció de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
	Tram. 290-00191/09
	Sol·licitud de criteri de la Comissió


	Control del compliment de la Resolució 214/IX, sobre el manteniment de les inversions del Pacte de salut de Tarragona i sobre l’activació de la comissió mixta de seguiment dels projectes conjunts a la ciutat de Tarragona
	Tram. 290-00204/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 215/IX, sobre la construcció d’un hospital a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 290-00205/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 216/IX, sobre la dotació i el funcionament del servei de pediatria de l’ABS Mataró 6
	Tram. 290-00206/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 217/IX, sobre la modificació de la legislació farmacèutica per a prioritzar la prescripció de medicaments genèrics i de preu més baix
	Tram. 290-00207/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 218/IX, sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica per a minimitzar els efectes negatius de les crisis polítiques dels països productors d’energia sobre l’economia catalana
	Tram. 290-00208/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 219/IX, sobre la revisió pel Consell de Seguretat Nuclear de les condicions de l’autorització d’explotació de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
	Tram. 290-00209/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 220/IX, sobre la publicitat de les dades sobre la contaminació radioactiva
	Tram. 290-00210/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 221/IX, sobre el compliment de la normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
	Tram. 290-00211/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 222/IX, sobre l’ús de combustibles renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle combinat
	Tram. 290-00212/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 223/IX, sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
	Tram. 290-00213/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 224/IX, sobre l’establiment d’un conveni entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat per a revisar els criteris d’autorització d’explotació de les centrals nuclears i sobre el traspàs dels fons per residus
	Tram. 290-00214/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 230/IX, sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 290-00219/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 231/IX, sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal eventual de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 290-00220/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 250/IX, sobre la construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Salt (Gironès)
	Tram. 290-00239/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 257/IX, sobre la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran del barri dels Mangraners, de Lleida
	Tram. 290-00246/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 258/IX, sobre la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran de la Torre de l’Espanyol
	Tram. 290-00247/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 259/IX, sobre la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran Lo Centro, de la Fatarella
	Tram. 290-00248/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 270/IX, sobre el suport a la campanya «No canviem de llengua» i sobre les iniciatives per a fomentar l’ús del català en l’Administració de justícia
	Tram. 290-00259/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 10/2011, referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al període del 2007 al 2009
	Tram. 290-00279/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 11/2011, referent a despeses de farmàcia (receptes mèdiques), corresponent al 2008
	Tram. 290-00280/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 293/IX, sobre la posada en funcionament de la llar residència per a persones amb malaltia mental d’Equador-Montnegre, a Barcelona
	Tram. 290-00282/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 302/IX, sobre la creació del Consell Català del Treball Autònom
	Tram. 290-00291/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 336/IX, sobre l’absorció dels saldos de propostes de despesa pendents d’imputació pressupostària en els projectes de llei de pressupostos dels exercicis següents
	Tram. 290-00325/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 16/IX, sobre la coordinació i l’impuls de la política lingüística
	Tram. 390-00016/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 30/IX, sobre la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar
	Tram. 390-00030/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Moció 31/IX, sobre les mesures previstes per a evitar delictes i faltes en les celebracions d’èxits esportius
	Tram. 390-00031/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Moció 37/IX, sobre les prioritats pel que fa a la despesa en sanitat pública i al millorament dels serveis i la qualitat assistencials
	Tram. 390-00037/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 39/IX, sobre la política industrial i d’ocupació
	Tram. 390-00039/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 52/IX, sobre la política sanitària
	Tram. 390-00052/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció
	Designació de la Comissió competent



	Control del compliment de la Moció 53/IX, sobre la política universitària
	Tram. 390-00053/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 54/IX, sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
	Tram. 390-00054/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 55/IX, sobre les inversions del Govern de l’Estat en infraestructures
	Tram. 390-00055/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 56/IX, sobre la política d’habitatge
	Tram. 390-00056/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 57/IX, sobre el futur de l’agricultura i la ramaderia
	Tram. 390-00057/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 58/IX, sobre les mesures d’ajust econòmic
	Tram. 390-00058/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 59/IX, sobre la política d’atenció a les persones amb discapacitat
	Tram. 390-00059/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 60/IX, sobre el suport a la internacionalització de l’empresa catalana
	Tram. 390-00060/09
	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’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la gestió del pagament de la nòmina del mes de desembre als treballadors de l’Administració pública
	Tram. 354-00111/09
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la paga extra de Nadal als treballadors de l’Administració pública
	Tram. 354-00113/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el pagament de la mensualitat de desembre i la paga extraordinària de Nadal als treballadors públics el desembre del 2011
	Tram. 354-00114/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el pagament de la mensualitat de desembre i la paga extraordinària de Nadal als treballadors públics el desembre del 2011
	Tram. 354-00115/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui el procés negociador amb els sindicats i amb els agents socials sobre les mesures d’estalvi econòmic en el personal d’
	Tram. 356-00312/09
	Sol·licitud
	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la paga extra de Nadal als treballadors de l’A
	Tram. 356-00316/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Palou, director del Memorial Democràtic, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi del seu programa d’actuació amb relació a aquesta institució i sobre el procés de degradació que està patint
	Tram. 356-00317/09
	Sol·licitud





	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 23
	Convocada per al dia 18 de gener de 2012



	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Renúncia de la condició de diputada
	Presentació


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Informe sobre l’avaluació i la justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2006-2010
	Tram. 334-00047/09
	Presentació

	Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació estadística per al 2010
	Tram. 334-00048/09
	Presentació


	Informe sobre la situació i la programació d’infraestructures sanitàries
	Tram. 334-00049/09
	Presentació





	4.70.10.	Altres comunicacions
	Pla de reestructuració de les oficines d’acció exterior de la Generalitat
	Tram. 335-00003/09
	Presentació





