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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 415/IX del Parlament de Catalunya, de 
condemna de la repressió del poble sirià i de suport als ciu-
tadans sirians
Tram. 250-00691/09
Adopció p. 11

Resolució 416/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el reforç del personal sanitari en els països en vies de des-
envolupament
Tram. 250-00692/09
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 reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix, com a part del Fons de seguretat 
interior, l’instrument de suport financer a les fronteres exte-
riors i els visats
Tram. 295-00156/09
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 pel qual s’estableixen disposicions generals sobre el 
Fons d’asil i migració i sobre l’instrument de suport financer 
a la cooperació policial, la prevenció i la lluita contra la delin-
qüència, i la gestió de crisis
Tram. 295-00158/09
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 pel qual s’estableix, com a part del Fons de seguretat 
interior, l’instrument de suport financer a la cooperació po-
licial, la prevenció i la lluita contra la delinqüència, i la gestió 
de crisis
Tram. 295-00159/09
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 sobre els fons d’emprenedoria social europeus
Tram. 295-00161/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre les amenaces transfrontereres greus per a la salut
Tram. 295-00162/09
Coneixement de la proposta p. 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
Tram. 295-00163/09
Coneixement de la proposta p. 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
que modifica la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixe-
ment de qualificacions professionals, i el reglament relatiu a 
la cooperació administrativa per mitjà del sistema d’informa-
ció del mercat interior
Tram. 295-00164/09
Coneixement de la proposta p. 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la contractació per entitats que operen en els sec-
tors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals
Tram. 295-00165/09
Coneixement de la proposta p. 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la contractació pública
Tram. 295-00166/09
Coneixement de la proposta p. 13

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
Ponència per a elaborar l’Informe p. 13

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2012
Tram. 200-00018/09
Debat de les esmenes a la totalitat de les seccions pres-
supostàries p. 14
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes a 
l’articulat (BOPC 234) p. 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 202-00070/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

Proposició de llei del codi ètic de la policia de Ca-
talunya
Tram. 202-00071/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16
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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 el manteniment del 
servei de transport escolar no obligatori a Sarrià de Ter
Tram. 250-00689/09
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de transport escolar no obligatori al Gironès
Tram. 250-00690/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del 
nou centre d’educació secundària de Sant Carles de la Rà-
pita
Tram. 250-00706/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la construcció de l’ins-
titut de Sant Vicenç de Montalt
Tram. 250-00739/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola 
Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00743/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
humans i materials del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya
Tram. 250-00754/09
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova escola de Vilablareix
Tram. 250-00756/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre l’ampliació del port de 
l’Ampolla
Tram. 250-00762/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del CAP Florida-2, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00763/09
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la canalització de les 
aigües del torrent del Lluc, al Vendrell
Tram. 250-00768/09
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de la carretera GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la declaració de parc 
natural de les capçaleres del Ter i el Freser
Tram. 250-00785/09
Pròrroga del 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
Pròrroga del 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 
Espanya» el 5 de juliol de 2011 a la FNAC de València
Tram. 250-00787/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la decisió de fusionar 
les escoles Montserrat i Esparreguera II, d’Esparreguera
Tram. 250-00789/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la decisió de tancar el 
Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

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

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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 
aquest municipi i sobre el finançament i la licitació d’aques-
tes obres per part del Govern de l’Estat
Tram. 250-00799/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00801/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
dels plans urbanístics de la conca d’Òdena
Tram. 250-00803/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-00804/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26
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Proposta de resolució sobre la planificació del ser-
vei ferroviari Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur i la coordi-
nació amb els horaris d’autobús
Tram. 250-00837/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria del 
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció per a 
informar del canvi del model de pagament aplicat durant 
l’agost del 2011
Tram. 250-00838/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una cam-
panya per a lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius 
desfavorits
Tram. 250-00839/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la transparència en el 
sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00840/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la gestió integral de les 
polítiques d’inclusió social i inserció laboral
Tram. 250-00841/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
mecanismes de coordinació dels agents que intervenen en 
la gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00842/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
renda mínima d’inserció i la represa del diàleg per a refor-
mar-la
Tram. 250-00843/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la consulta telemàtica 
dels expedients personals del sistema català de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència
Tram. 250-00844/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
transparència en el sistema català de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència
Tram. 250-00845/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari 
d’atenció a les persones afectades per un infart a l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00846/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei d’urgències de la unitat de cardiologia i hemodinàmica 
les vint-i-quatre hores a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de 
Tarragona
Tram. 250-00847/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estu-
di d’impacte de les antenes a Viladecans
Tram. 250-00848/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Justícia
Tram. 250-00849/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Benestar Social i Família
Tram. 250-00850/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-

neralitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 250-00851/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00852/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat als departaments de Presidència i de Governació i 
Relacions Institucionals
Tram. 250-00853/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00854/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Ensenyament
Tram. 250-00855/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Interior
Tram. 250-00856/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00857/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Cultura
Tram. 250-00858/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Salut
Tram. 250-00859/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència de pas dels trens de les línies entre Lleida i Ba-
laguer i Balaguer i la Pobla de Segur i la combinació dels 
horaris d’aquestes línies amb els trens regionals i Avant a 
Barcelona
Tram. 250-00860/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el nou sorteig per a 
l’assignació dels pisos amb protecció oficial de Banyoles 
que no han estat finalment ocupats i sobre l’ampliació de 
l’oferta d’habitatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
Tram. 250-00861/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la no-autorització de 
l’emplaçament d’un abocador de residus d’ecoparcs a la 
zona de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00862/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, Balaguer i la Pobla 
de Segur i la implementació de mesures per a fomentar-ne 
l’ús
Tram. 250-00863/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
línia 40 d’autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i 
Sant Sadurní d’Anoia i la creació d’una taula de treball sobre 
el transport públic a l’Alt Penedès
Tram. 250-00864/09
Presentació p. 48
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Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Bar-
celona
Tram. 250-00865/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord del Consell de Ministres relatiu a la constitució del 
Consell Rector de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la negociació per al 
traspàs efectiu i total dels recursos derivats del 0,7% de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques per a finalitats 
socials
Tram. 250-00867/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’establiment de pro-
tocols d’adaptació i activitats extraescolars per a estudiants 
superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 250-00868/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
freqüència del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Se-
gur i sobre l’elaboració d’un pla de millorament d’aquesta 
línia
Tram. 250-00869/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de primer d’ESO i la creació d’una nova 
línia a P3 al Masnou
Tram. 250-00870/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar dels ba-
rons d’Esponellà
Tram. 250-00871/09
Presentació p. 53

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 del Reial 
decret llei 9/2009, del 26 de juny, sobre reestructuració ban-
cària i reforçament dels recursos propis de les entitats de 
crèdit, per tal d’introduir garanties de manteniment del dret 
a l’habitatge en els procediments d’execució hipotecària que 
afectin l’habitatge habitual
Tram. 270-00013/09
Presentació p. 54

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el Programa de drets i ciutadania per 
al període 2014-2020
Tram. 295-00142/09
Observacions formulades p. 56

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el Programa de justícia per al període 
2014-2020
Tram. 295-00143/09
Observacions formulades p. 57

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Consell per la qual s’estableix un 
marc pluriennal per a l’Agència dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea per al període 2013-2017
Tram. 295-00155/09
Observacions formulades p. 58

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària p. 59

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/09
Substitució de diputats p. 59

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09
Substitució de diputats p. 59

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/09
Substitució de diputats p. 59

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 410-00006/09
Substitució de diputats p. 60

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/09
Substitució de diputats p. 60

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09
Substitució de diputats p. 60

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09
Substitució de diputats p. 60

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones
Tram. 411-00001/09
Substitució de diputats p. 61

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya
Tram. 399-00001/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 61

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 234/IX, so-
bre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 290-00223/09
Revisió de l’acord p. 61

Control del compliment de la Resolució 235/IX, so-
bre l’impacte acústic de la carretera C-31 al pas per Gavà 
Mar (Baix Llobregat)
Tram. 290-00224/09
Revisió de l’acord p. 61

Control del compliment de la Resolució 245/IX, so-
bre les afectacions causades per les obres de la carretera 
C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 290-00234/09
Revisió de l’acord p. 61
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 62
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Control del compliment de les resolucions 340/IX i 
341/IX, sobre el pressupost destinat als equipaments i ser-
veis educatius, sanitaris i socials de Barcelona
Tram. 290-00329/09 i 290-00330/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 62

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 27/IX, sobre 
l’ocupació del personal de la funció pública
Tram. 390-00027/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 63

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre la retallada del 8% en la ràtio del per-
sonal dels centres públics i concertats que atenen persones 
amb discapacitat
Tram. 354-00131/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les aportacions econòmiques, la 
participació i la gestió de l’aerolínia Spanair
Tram. 354-00136/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre les aportacions econòmiques, la 
participació i la gestió de Spanair
Tram. 354-00137/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la fallida de Spanair
Tram. 354-00138/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-00984/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-00985/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de la Co-
ordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00986/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de l’Obra 
Social «la Caixa» amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-00987/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de la 
fundació Santa Pau amb relació a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 352-00988/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del subdirector gene-
ral de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Me-
cenatge del Ministeri de Cultura amb relació a la Proposició 

de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 352-00989/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-00990/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Notaris de Catalunya amb relació a la Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-00991/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president de la Co-
ordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Projec-
te de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-00992/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president de l’Obra 
Social «la Caixa» amb relació a la Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-00993/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president de la 
fundació Santa Pau amb relació a la Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-00994/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del subdirector ge-
neral de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i 
Mecenatge del Ministeri de Cultura amb relació a la Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-00995/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, 
degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00996/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Marc-Roger Llove-
ras, professor de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00997/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Carmen Parra, di-
rectora de la Càtedra d’Economia Solidària de la Universitat 
Abat Oliba, amb relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00998/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, 
director de la fundació Institut Guttmann, amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00999/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01000/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del president del pa-
tronat de la fundació Intermón Oxfam amb relació a la Pro-
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posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01001/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Joan Josep López 
Burniol, notari, amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01002/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Alba Molas, gerent 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a 
la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01003/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Elena Lauroba, pro-
fessora de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01004/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 352-01005/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació ECOM amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01006/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01007/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01008/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01009/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01010/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01011/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01012/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-01013/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01014/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques
Tram. 352-01015/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01016/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació ECOM amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01017/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01018/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
a la Proposició de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01019/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01020/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01021/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01022/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01023/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01024/09
Sol·licitud p. 74



6 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 239

SUMARI 8

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Soci-
al de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01025/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01026/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01027/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01028/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01029/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació ECOM amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01030/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01031/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01032/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01033/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-01034/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01035/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 

d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01036/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01037/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01038/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01039/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01040/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-01041/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, 
degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01042/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Antoni Sansalvadó, 
president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01043/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara, 
advocat de l’Estat, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01044/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01045/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01046/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 



6 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 239

SUMARI 9

del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01047/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01048/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques
Tram. 352-01049/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques
Tram. 352-01050/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Maria Elena Lau-
roba Lacasa, exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídi-
ques, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01051/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Jordi Gusi, profes-
sional de la gestió de fundacions, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01052/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Marc Roger Llo-
veras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01053/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01054/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01055/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01056/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de l’exdirectora gene-
ral de Dret i d’Entitats Jurídiques amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 352-01057/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Jordi Gusi, profes-
sional de la gestió de fundacions, amb relació a la Proposi-
ció de llei del protectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-01058/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Marc Roger Llove-
ras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01059/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara 
García-Irazoqui, advocat, amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01060/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de José Alberto Marín 
Sánchez, notari, amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01061/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01062/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01063/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01064/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Ca-
talunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre la violència masclista contra les dones i les 
nenes
Tram. 356-00258/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la violència masclista contra 
les dones i les nenes
Tram. 356-00259/09
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre els estudis, 
informes, convenis i contractes encarregats per la Direcció 
General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament del 2004 al 2010
Tram. 356-00314/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Presons davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre l’incident del 31 de desembre de 2011 al mòdul 3 del 
centre penitenciari Brians 2 i sobre la seguretat als centres 
penitenciaris
Tram. 356-00321/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Yolanda Aixelà Ca-
bré davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
informi sobre la situació de Guinea Equatorial
Tram. 356-00327/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Remei Sipi, presi-
denta d’E’Waiso Ipola, davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat perquè informi sobre la situació de Guinea Equa-
torial
Tram. 356-00328/09
Sol·licitud p. 82
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Sol·licitud de compareixença del director general de 
Modernització de l’Administració de Justícia davant la Co-
missió de Justícia perquè expliqui la prova pilot i les conclu-
sions dels mòduls que integren la gestió processal dins del 
sistema e-justícia.cat al Jutjat de Primera Instància número 
37 de Barcelona
Tram. 356-00329/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè informi de les activitats 
d’aquesta entitat i de la situació de vulneració dels drets 
humans i de restricció de les llibertats i els drets a Veneçuela
Tram. 356-00330/09
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana del Consum davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les actuacions de 
l’Agència amb relació a la problemàtica de les participacions 
preferents
Tram. 356-00335/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui la visió de la seva entitat sobre la 
problemàtica de les participacions preferents
Tram. 356-00336/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la 
visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les partici-
pacions preferents
Tram. 356-00337/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de la Banca davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la visió 
de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions 
preferents
Tram. 356-00338/09
Sol·licitud p. 83

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

Compareixença del president del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a presentar l’Informe sobre la programació 2010-2011 de 
Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 357-00065/09
Substanciació p. 83

Compareixença del director de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat per a informar sobre les polítiques 
de personal de l’Agència i sobre l’expedient de regulació 
d’ocupació que ha presentat l’Agència
Tram. 357-00244/09
Substanciació p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la fiscal superior de Catalunya per a presentar la memòria de 
la Fiscalia corresponent al 2010
Tram. 359-00015/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2010
Tram. 359-00016/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 84

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al novembre del 2011
Tram. 337-00021/09
Presentació p. 84
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 415/IX del Parlament de Catalu-
nya, de condemna de la repressió del poble 
sirià i de suport als ciutadans sirians
Tram. 250-00691/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 9, 27.01.2012, DSPC-C 224

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda el dia 27 de gener de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de condemna del règim del 
Govern de Síria i sobre la protecció dels ciutadans si-
rians a Catalunya (tram. 250-00691/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 38799), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 38807) i pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 38858).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya acorda: 

a) Condemnar la brutal repressió que està patint el poble 
de Síria i exigir el ple respecte dels drets humans i de les 
llibertats d’expressió i manifestació pel Govern de Síria.

b) Expressar la solidaritat amb el moviment democràtic 
sirià i donar ple suport a la instauració d’un règim demo-
cràtic a Síria.

c) Expressar el suport i la solidaritat a tots els ciutadans 
sirians residents a Catalunya que donen suport a la mo-
bilització democràtica i popular de llurs conciutadans i 
familiars a Síria.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar 
les mesures policials i polítiques necessàries per a prote-
gir els drets dels ciutadans sirians que resideixen a Cata-
lunya, davant les pressions, la vigilància i les amenaces a 
llurs familiars per part de personal dels serveis secrets i 
de l’ambaixada i els consolats de Síria.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a:

a) Condemnar amb més fermesa i contundència la brutal 
repressió que pateix el poble sirià i exigir al Govern de 
Síria el ple respecte dels drets humans i de les llibertats 
d’expressió i manifestació.

b) Reforçar, en col·laboració amb els governs autonòmics 
amb competència en matèria de seguretat, la protecció 
dels drets dels ciutadans sirians que resideixen a l’Estat 

espanyol, davant les pressions, la vigilància i les amena-
ces a llurs familiars per part de personal dels serveis se-
crets i de l’ambaixada i els consolats de Síria a Espanya. 

c) Declarar «persona non grata» l’ambaixador actual de 
Síria a Espanya, juntament amb el personal diplomàtic i 
consular adscrit a matèries de seguretat, militars o altres 
que estigui fent activitats repressives de la comunitat si-
riana resident a Espanya.

d) Retirar l’ambaixador d’Espanya a Síria.

e) Establir una interlocució directa amb el Consell Na-
cional de Síria, que agrupa el conjunt de l’oposició de-
mocràtica.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat de:

a) Fer les actuacions necessàries en l’àmbit de la Unió 
Europea per a aplicar sancions polítiques i econòmiques 
als responsables del règim sirià actual.

b) Proposar a la Unió Europea la suspensió de l’Acord de 
cooperació del 1977 entre la Unió Europea i Síria.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena

Resolució 416/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el reforç del personal sanitari en 
els països en vies de desenvolupament
Tram. 250-00692/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 9, 27.01.2012, DSPC-C 224

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda el dia 27 de gener de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el reforç del personal 
sanitari en els països en vies de desenvolupament (tram. 
250-00692/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 38808) i pel Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 38859).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dedicar un percentatge de l’ajut oficial al desenvolu-
pament (AOD) en salut, aprovat pel Consell de Coopera-
ció al Desenvolupament, a enfortir els recursos humans, 
seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) en formació i retenció de recursos hu-
mans.
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b) Donar suport coordinat per a desenvolupar i implan-
tar, en l’àmbit nacional, plans integrals i estratègies vigo-
roses de recursos humans sanitaris als països en desen-
volupament prioritzats en el Pla director de cooperació 
al desenvolupament per al període 2011-2014.

c) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat perquè, per mitjà dels organismes internacionals 
pertinents, s’aprovin mesures destinades a mantenir i 
incrementar progressivament, si escau, la contractació i 
els salaris dels treballadors de l’àmbit de la salut en pa-
ïsos que s’enfronten a un dèficit de recursos humans en 
aquest àmbit, per tal de desincentivar que marxin cap a 
altres països.

d) Implantar el Codi de bones pràctiques de l’OMS que, 
entre altres coses, sol·licita als països membres de no dur 
a terme, en el sector públic, polítiques actives d’incor-
poració de personal sanitari, com ara el reclutament en 
origen, destinades a professionals d’algun dels cinquan-
ta-set països més empobrits, i fer aquesta mateixa reco-
manació al sector privat.

e) Implantar el Codi de bones pràctiques de l’OMS que, 
entre d’altres coses, sol·licita als països membres una 
quantificació dels recursos humans existents en l’àmbit 
de la salut, una planificació de la quantitat que se’n ne-
cessita i una estratègia de formació i de fidelització del 
personal ja format.

f) Impulsar un pla de coordinació entre els responsables 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment i del Departament de Salut per a tenir en compte 
les necessitats dels països en vies de desenvolupament, 
que ofereixi assistència tècnica eficaç i adequada, suport 
per a formar i retenir el personal sanitari en els països 
d’origen, transferència de tecnologia i de coneixement i 
promoció de mecanismes de migració circular.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena

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 reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix, com a part del Fons de seguretat in-
terior, l’instrument de suport financer a les 
fronteres exteriors i els visats
Tram. 295-00156/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleixen disposicions generals sobre el Fons 
d’asil i migració i sobre l’instrument de su-
port financer a la cooperació policial, la pre-
venció i la lluita contra la delinqüència, i la 
gestió de crisis
Tram. 295-00158/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix, com a part del Fons de seguretat 
interior, l’instrument de suport financer a la 
cooperació policial, la prevenció i la lluita 
contra la delinqüència, i la gestió de crisis
Tram. 295-00159/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre els fons 
d’emprenedoria social europeus
Tram. 295-00161/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre les ame-
naces transfrontereres greus per a la salut
Tram. 295-00162/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a l’adju-
dicació de contractes de concessió
Tram. 295-00163/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixe-
ment de qualificacions professionals, i el re-
glament relatiu a la cooperació administra-
tiva per mitjà del sistema d’informació del 
mercat interior
Tram. 295-00164/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a la con-
tractació per entitats que operen en els sec-
tors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
serveis postals
Tram. 295-00165/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a la con-
tractació pública
Tram. 295-00166/09

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 18 de gener de 2012, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit de l’audiovisual (tram. 
200-00012/09) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Par-
lament. La Ponència és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Santi Vila i Vicente

Grup Parlamentari Socialista

Joan Ferran i Serafini

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra

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

Dolors Camats i Luís

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Carmel Mòdol i Bresolí

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència

Uriel Bertran Arrué

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió 
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega
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Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2012
Tram. 200-00018/09

Debat de les esmenes a la totalitat de les 
seccions pressupostàries

– La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost ha 
rebutjat les esmenes a la totalitat de les seccions pres-
supostàries corresponents als departaments de la Presi-
dència i d’Economia i Coneixement en la sessió núm. 11, 
tinguda el dia 23 de gener de 2012 (DSPC-C 212).

– La Comissió d’Interior ha rebutjat les esmenes a la to-
talitat de la secció pressupostària corresponent al Depar-
tament d’Interior en la sessió núm. 13, tinguda el dia 26 
de gener de 2012 (DSPC-C 220).

– La Comissió de Benestar, Família i Immigració ha re-
butjat les esmenes a la totalitat de la secció pressupos-
tària corresponent al Departament de Benestar Social i 
Família en la sessió núm. 15, tinguda el dia 24 de gener 
de 2012 (DSPC-C 213).

– La Comissió d’Ensenyament i Universitats ha rebutjat 
les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària cor-
responent al Departament Ensenyament en la sessió núm. 
15, tinguda el dia 25 de gener de 2012 (DSPC-C 218).

– La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ha rebutjat les esmenes a la to-
talitat de la secció pressupostària corresponent al Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 7, tinguda el dia 25 de 
gener de 2012 (DSPC-C 216).

– La Comissió de Territori i Sostenibilitat ha rebutjat les 
esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corres-
ponent al Departament de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 13, tinguda el dia 25 de gener de 2012 
(DSPC-C 217).

– La Comissió d’Empresa i Ocupació ha rebutjat les es-
menes a la totalitat de les seccions pressupostàries cor-
responents al Departament d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 18, tinguda el dia 25 de gener de 2012 
(DSPC-C 219).

– La Comissió de Salut ha rebutjat les esmenes a la tota-
litat en la secció pressupostària corresponent al Departa-
ment de Salut en la sessió núm. 12, tinguda el dia 24 de 
gener de 2012 (DSPC-C 214).

– La Comissió d’Afers Institucionals ha rebutjat les es-
menes a la totalitat de la secció pressupostària correspo-
nent al Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals en la sessió núm. 17, tinguda el dia 26 de gener de 
2012 (DSPC-C 221).

– La Comissió de Cultura i Llengua ha rebutjat les esme-
nes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent 
al Departament de Cultura en la sessió núm. 10, tinguda 
el dia 26 de gener de 2012 (DSPC-C 222).

– La Comissió de Justícia ha rebutjat les esmenes a la 
totalitat de la secció pressupostària corresponent al De-
partament de Justícia en la sessió núm. 18, tinguda el dia 
26 de gener de 2012 (DSPC-C 223).

Rectificació del text presentat, relativa a les 
esmenes a l’articulat (BOPC 234)

Reg. 42053, 42076, 42261 / Coneixement: 
Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 01.02.2012

Correccions presentades pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 42053 i 42076)

Reg. 42053

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, comunica a la Mesa del Parlament que ha ad-
vertit l’errada següent en esmenes a l’articulat del Projec-
te de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2012 (tram. 200-00018/09), presentada el 20 de 
gener de 2012 i amb número de registre 41168.

De l’esmena número 1 fins l’esmena número 12 
(inclosa): 

On diu: 

«Interdepartamental»

Ha de dir: 

«Governació i Relacions Institucionals»

De l’esmena número 13 fins l’esmena número 17 
(inclosa): 

On diu: 

«Interdepartamental»

Ha de dir: 

«Territori i Sostenibilitat»

A l’esmena número 18

On diu: 

«Interdepartamental»

Ha de dir: 

«Benestar Social i Família»

A l’esmena número 19

On diu: 

«Interdepartamental»

Ha de dir: 

«Economia i Coneixement» 

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Correccions presentades pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 42076)

Reg. 42076

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, comunica a la Mesa del Parlament que ha ad-
vertit l’errada següent en esmenes a l’articulat del Projec-
te de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2012 (tram. 200-00018/09), presentada el 20 de 
gener de 2012 i amb número de registre 41168.

A l’esmena número 67

On diu: 

«Interdepartamental»

Ha de dir: 

«Governació i Relacions Institucionals»

A l’esmena 535

On diu: 

«Interdepartamental»

Ha de dir: 

«Territori i Sostenibilitat»

A l’esmena 738

On diu: 

«Interdepartamental»

Ha de dir: 

«Benestar Social i Família»

A l’esmena 799

On diu: 

«Interdepartamental»

Ha de dir: 

«Empresa i Ocupació»

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Correccions presentades pel Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (reg. 42261)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
de Ciutadans, comunica que hi ha una errada en l’escrit 
amb Nº Registre 41169.

22 Enmienda núm. 22
De adición
SP de Ciudadanos

Salut

On diu:

El Gobierno destinará los recursos necesarios para la 
ejecución de la obra del proyecto del nuevo CAP del bar-
rio de la Mina

Ha de dir:

El Gobierno de la Generalitat, dentro de las previsiones 
presupuestarias para el año 2012, destinará los recursos 
necesarios para la ejecución de la obra del proyecto del 
nuevo CAP del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs

38 Enmienda núm. 38
De adición
SP de Ciudadanos

Territori i sostenibilitat

On diu:

El Gobierno destinará los recursos necesarios para la 
construcción de un paso para vehículo sobre o bajo la 
autovía C-31 a la altura del «Camino de la Pava»

Ha de dir:

El Gobierno de la Generalitat, dentro de las previsiones 
presupuestarias para el año 2012, destinará los recursos 
necesarios para la construcción de un paso para vehícu-
lo sobre o bajo la autovía C-31 a la altura del «Camino 
de la Pava», en Gavà

60 Enmienda núm. 60
De adición
SP de Ciudadanos

Salut

On diu:

El Gobierno destinará los recursos necesarios para la re-
apertura del servicio del CAP de Bellvitge

Ha de dir:

El Gobierno de la Generalitat, dentro de las previsiones 
presupuestarias para el año 2012, destinará los recur-
sos necesarios para la inmediata reapertura del CAP de 
Rambla Marina de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat)
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108 Esmena núm. 108
D’addició
SP de Ciutadans

Salut

On diu:

El Gobierno destinará los recursos necesarios para la 
construcción del hospital en L’Hospitalet de Llobregat

Ha de dir:

El Gobierno de la Generalitat, dentro de las previsiones 
presupuestarias para el año 2012, destinará los recursos 
necesarios para la construcción de un nuevo hospital en 
L’Hospitalet de Llobregat

117 Esmena núm. 117
D’addició
SP de Ciutadans

Salut

On diu:

El Gobierno destinará los recursos necesarios para la 
finalización y la puesta en práctica de la segunda fase 
de ampliación del Hospital Universal de Bellvitge, en 
l’Hospitalet de Llobregat

Ha de dir:

El Gobierno de la Generalitat, dentro de las previsions 
presupuestarias para el año 2012, destinará los recur-
sos necesarios para la segunda fase de la ampliación del 
Hospital Universitari de Bellvitge, en l’Hospitalet de Llo-
bregat

Palau del Parlament, 31 de enero de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del sistema tarifari inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00070/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42469).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 03.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.02.2012.

Proposició de llei del codi ètic de la policia 
de Catalunya
Tram. 202-00071/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42469).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 03.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.02.2012.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels ex-
presidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42469).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 03.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 02.02.2012.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de transport escolar no obligatori 
a Sarrià de Ter
Tram. 250-00689/09

Esmenes presentades
Reg. 38813 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 11.01.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 38813)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir en l’addenda econòmica del Depar-
tament amb el Consell Comarcal del Gironès l’import 
que hagi de ser necessari i suficient per a continuar poder 
prestant el servei de transport escolar al CEIP Montser-
rat de Sarrià de Ter.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de transport escolar no obligatori 
al Gironès
Tram. 250-00690/09

Esmenes presentades
Reg. 38814 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 11.01.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 38814)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir en l’addenda econòmica del Depar-
tament amb el Consell Comarcal del Gironès l’import 
que hagi de ser necessari i suficient per a continuar poder 
prestant el servei de transport escolar no obligatori als di-
ferents centres educatius de Girona, Sarrià de Ter, Quart 
i Llagostera.»

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres del nou centre d’educació secundària 
de Sant Carles de la Ràpita
Tram. 250-00706/09

Esmenes presentades
Reg. 38815 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 11.01.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 38815)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Iniciar les obres del nou centre de secundària de Sant 
Carles de la Ràpita, quan la disponibilitat pressupostària 
ho permeti.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’institut de Sant Vicenç de Montalt
Tram. 250-00739/09

Esmenes presentades
Reg. 41659 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 31.01.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 41659)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir 
l’institut de Sant Vicenç de Montalt tan aviat com la dis-
ponibilitat pressupostària ho permeti.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de 
la Barca
Tram. 250-00743/09

Esmenes presentades
Reg. 41660 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 31.01.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 41660)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
l’execució de les obres d’ampliació de l’escola Àngel Gui-
merà de Sant Andreu de la Barca tan aviat com la dispo-
nibilitat pressupostària ho permeti.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la qualitat del servei de transport de vi-
atgers per carretera entre Igualada i Barce-
lona
Tram. 250-00775/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

Proposta de resolució sobre la constitució 
de la Fundació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 250-00777/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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Proposta de resolució sobre l’aturada del 
tancament de plantes i serveis de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00779/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

Proposta de resolució sobre la política de 
seguretat pel que fa a mobilitzacions ciuta-
danes
Tram. 250-00782/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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Proposta de resolució sobre la declaració 
de parc natural de les capçaleres del Ter i 
el Freser
Tram. 250-00785/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de millorament del transport de vi-
atgers per l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

Proposta de resolució sobre les obres de re-
habilitació del barri d’Espronceda, de Saba-
dell
Tram. 250-00792/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00801/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42541); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.
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Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament dels plans urbanístics de la conca 
d’Òdena
Tram. 250-00803/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 42614).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.02.2012.

Proposta de resolució sobre la planificació 
del servei ferroviari Lleida - Balaguer - la Po-
bla de Segur i la coordinació amb els horaris 
d’autobús
Tram. 250-00837/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41429 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

La connexió entre la plana de Lleida i els Pirineus prové 
d’un projecte estatal que s’inicià el 1909 i que finalitzà 
el tram entre Lleida i Balaguer l’1 de febrer de 1924. La 
contesa civil i els afers polítics posteriors van fer que la 
nova Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
assumís la construcció entre el 30 de juny de 1941 i el 21 
de juliol de 1949 de la prolongació de la via des de Ba-
laguer fins a Cellers, i més tard d’aquesta població fins 
a Tremp, tram que s’inaugurà el 8 de setembre de 1950, 
assolint l’últim tram entre la capital trempolina i la Pobla 
de Segur el 13 de novembre de 1951.

Anys més tard, després de l’amenaça de tancament de 
1984, l’any 1985 es va suprimir la meitat de l’oferta a la 
línia: passant de 6 a 3 trens diaris per sentit. Aquest fet 
va provocar una caiguda constant de la demanda: dels 
425.000 viatgers transportats l’any 1985 a només 90.000 
l’any 2000. Des d’aleshores s’ha produït una important 
represa de la demanda accentuada notablement a partir 
del traspàs de la línia a la Generalitat, les renovacions 
de via i sobretot pel reforç del servei entre Balaguer i 
Lleida, amb 8 expedicions diàries des de 2005. El juny 
de 2006 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en-
llesteix la renovació més important de la línia pirenaica 
entre Lleida i la Pobla de Segur des que fou inaugurada, 
amb l’objectiu de fer-hi augmentar el nombre d’usuaris i 
de millorar-ne el servei. Aquest increment es deixa notar 
pocs mesos després gràcies a l’augment de seguretat dels 
combois, fet que possibilita que rodin a una velocitat su-
perior, i així el tram de Lleida-Balaguer es converteix en 
un autèntic tren de rodalies interurbà.

Actualment, tot i la crisi econòmica, la demanda del ser-
vei és de 226.000 viatgers anuals, quatre vegades més 
que els viatgers transportats per l’Aeroport d’Alguaire. 
Malgrat això la Generalitat ha anunciat que reduirà els 
serveis, reduint a la meitat, de 8 a 4 serveis ferroviaris 
entre Lleida i Balaguer i de 3 a 1 trajectes el dia de Bala-
guer a la Pobla de Segur.

La reducció de l’oferta és el camí més ràpid per tancar 
la línia i fer perdre viatgers al transport públic. L’alt 
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cost operatiu del tren no és conseqüència de la baixa 
demanda a la regió de Ponent sinó de la mala planifi-
cació d’aquest servei públic. Són desenes els exemples 
de les línies ferroviàries europees que uneixen ciutats 
de 100.000-150.000 habitants amb municipis de la seva 
rodalia amb alta freqüència i bona resposta per part de 
la població

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a

– Introduir, com propietària de la infraestructura i del 
servei, criteris d’explotació econòmica a la línia entre 
Lleida i la Pobla de Segur, com s’han fet en d’altres línies 
de d’FGC, 

– Coordinar els horaris de bus i tren, per generar una 
oferta més atractiva i incrementar-ne l’ocupació

– Estudiar la utilització de trens petits (sèrie 596) en 
comptes dels grans (sèrie 592) per estalviar combustible 
i incrementar l’ocupació

– Fer efectiu un servei de rodalies Lleida - Balaguer i 
Lleida - Cervera, d’acord amb el Pla de Transports de 
Viatgers de Catalunya 2008-2012, aprovat pel Parlament 
de Catalunya

– Publicar horaris conjunts de bus i tren per donar a co-
nèixer l’oferta real del transport públic a l’àrea del Pa-
llars

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
del Comitè de Seguiment de la Renda Mí-
nima d’Inserció per a informar del canvi del 
model de pagament aplicat durant l’agost 
del 2011
Tram. 250-00838/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41430 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la convocatòria d’una 
reunió del Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’11 d’octubre de l’any passat es van substanciar, en el 
marc de la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
del Parlament de Catalunya, fins a catorze compareixen-
ces per tal de valorar el canvi en el sistema de pagament 
i la reforma de la renda mínima d’inserció aplicada pel 
Govern de la Generalitat a través del Decret 384/2011, de 
30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció.

Les associacions representatives del món local (Federa-
ció de Municipis de Catalunya i Associació de Municipis 
i Comarques), les entitats d’iniciativa social i les organit-
zacions professionals, sindicals, empresarials i cíviques 
relacionades amb les finalitats de la renda mínima d’in-
serció, van posar en evidència que el comitè de segui-
ment de la renda mínima d’inserció no s’havia reunit des 
del canvi en el govern de la Generalitat fins la data de 
la seva compareixença, tot i que l’article 8.7 de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció 
especifica clarament que aquest s’ha de reunir amb ca-
ràcter trimestral.

Cal remarcar que d’entre les funcions d’aquest comitè 
hi ha la de «conèixer l’aplicació de la renda mínima i 
el desenvolupament d’altres actuacions que hi estiguin 
relacionades» (art. 8.6.a) i «valorar periòdicament els re-
sultats de la renda mínima i d’altres actuacions que hi 
estiguin relacionades i formular observacions, propostes 
i projectes de modificació de la normativa i de l’aplica-
ció de la renda mínima d’inserció» (art. 8.6.b.). Si ens 
atenem al canvi en el sistema de pagament implemen-
tat durant el mes d’agost i als nous criteris establerts en 
el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció, és evident que s’ha produït un incompliment de 
la llei i un dèficit important de participació ciutadana; i 
que és necessari posar en valor, ara més que mai, aquest 
Comitè de Seguiment com a instrument bàsic d’informa-
ció i participació en una matèria especialment sensible, 
sobretot per preservar el pacte que va representar, en el 
seu moment, la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a convocar de forma immediata, i d’acord amb 
allò que estableix l’article 8.7 de la Llei 10/1997, de 3 
de juliol, de la renda mínima d’inserció, una reunió del 
Comitè de Seguiment per tal d’informar, valorar, formu-
lar observacions i propostes, sobre el canvi en el model 
de pagament aplicat durant el mes d’agost, del Decret 
384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de l’esmenta-
da llei i, en conjunt, de les previsions del Govern sobre 
aquesta matèria.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
campanya per a lluitar contra l’estigmatitza-
ció dels col·lectius desfavorits
Tram. 250-00839/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41431 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent 
sobre l’impuls d’una campanya per lluitar contra l’estig-
matització dels col·lectius desafavorits, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

L’11 d’octubre de l’any passat es van substanciar, en el 
marc de la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
del Parlament de Catalunya, fins a catorze compareixen-
ces per tal de valorar el canvi en el sistema de pagament 
i la reforma de la renda mínima d’inserció aplicada pel 
Govern de la Generalitat a través del Decret 384/2011, de 
30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció.

Una bona part de les intervencions van coincidir a remar-
car que, d’entre les conseqüències del canvi en el sistema 
de Govern i el decret esmentat, hi havia l’estigmatització 
del col·lectiu de perceptors i perceptores de la renda mí-
nima d’inserció. La Coordinadora de la Comissió de Ser-
veis Socials del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya, Mercè Ginesta, 
remarcava que «l’excusa del frau estigmatitza i crimina-
litza la població beneficiària de la renda mínima, i per 
extensió de totes aquelles persones que es troben en si-
tuació d’exclusió social, generant en l’imaginari col·lectiu 
la imatge del pobre, de l’aturat i també de l’estranger, 
com el paràsit que s’aprofita del sistema, abonant també 
ideologies xenòfobes».

Per la seva banda, el director general de la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector Social, Toni Codina, argumentava 
que «l’actuació duta a terme el mes d’agost fou totalment 
inadequada per diversos motius: pel patiment generat 
sobre els beneficiaris, per la manca d’informació i de co-
ordinació amb els serveis socials municipals, per la co-
incidència amb el període de vacances, per la despropor-
ció de la mesura en relació al problema, i pels missatges 
injustos que s’han donat que han incrementat la imatge 
estigmatitzada d’aquestes persones».

I, finalment, la comissionada del CEESC per a les Jorna-
des de Serveis Socials Bàsics, Maria Rosa Monreal Bel, 
recordava que «els tres Col·legis professionals de treball 
social, psicologia, educació social, en col·laboració amb 
el de pedagogia i treball familiar, ja estem organitzant 
les Novenes Jornades de Serveis Socials Bàsics, i ens 
atrevim a dir que aquests eixos són els que continuen 

vertebrant l’acció professional i que són aquests els que 
més han patit l’estigmatització per la vinculació de la 
prestació al frau».

Es tracta, voldríem remarcar-ho, de valoracions que 
provenen de representants que han treballat i treballen 
a primera línia de les necessitats socials del país i que 
expliciten fins a quin punt s’ha vulnerat allò que diu la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, la qual, 
a través de la lletra k de l’article 4rt, remarca que els po-
ders públics han de «Lluitar contra l’estigmatització dels 
col·lectius desfavorits atesos pels serveis socials»; i que, 
al marge de determinar responsabilitats, posen en evi-
dència la necessitat d’impulsar mesures i/o campanyes 
per tal de capgirar aquesta imatge negativa i adequar-la 
a la realitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar, conjuntament amb els ens locals, les 
entitats socials, els agents econòmics i socials, els col-
legis professionals i els treballadors i treballadores so-
cials, una campanya per «lluitar contra l’estigmatització 
dels col·lectius desfavorits atesos pels serveis socials», 
d’acord amb allò que estableix l’article 4rt, punt k, de la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials; i, més 
concretament, dels perceptors i les perceptores de la ren-
da mínima d’inserció.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre la transparèn-
cia en el sistema de gestió de la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 250-00840/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41432 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la transparència en el 
sistema de gestió de la Renda Mínima d’Inserció, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Exposició de motius

El canvi en el sistema de pagament i les condicions d’ac-
cés a la renda mínima d’inserció establertes a partir del 
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Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’In-
serció, han generat tot un seguit de dubtes que, fins a la 
data d’avui, no s’han aclarit correctament. Aquests dub-
tes han estat expressats per bona part dels grups parla-
mentaris i, igualment, pels diferents agents implicats en 
la Renda Mínima d’Inserció, bona part dels quals van 
expressar les seves valoracions durant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració el passat 11 d’octubre.

El primer fa referència al cost econòmic que ha represen-
tat el canvi aplicat durant el mes d’agost, una dada que 
ha estat reclamada en diverses ocasions, sense que s’hagi 
rebut cap resposta. L’altre es refereix a les xifres sobre el 
frau detectat. Fins la data d’avui, el Govern i, més con-
cretament, el Departament d’Empresa i Ocupació, s’ha 
limitat a donar publicitat a alguns casos puntuals –que 
hom ha volgut elevar a la categoria de norma–; sense 
oferir, però, dades estadístiques que ens permetin ava-
luar –a partir de les noves condicions establertes en el 
decret esmentat més amunt– l’abast del frau detectat. La 
informació sobre els casos de frau ha d’oferir-se, però, 
amb dades estadístiques; i, igualment, de forma periò-
dica, per tal de comprovar i avaluar fins a quin punt les 
mesures empeses per l’administració, amb l’objectiu hi-
potètic d’eradicar-lo, tenen o no eficàcia.

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

Proposta de resolució

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

1. Presentar, en el termini màxim d’un mes, un informe 
en el que es detalli el cost econòmic que ha representat 
el canvi en el model de pagament, el qual inclourà les 
despeses del correu certificat, la contractació d’empreses 
de treball temporal o altres costos directes i indirectes.

2. Presentar, en el termini màxim d’un mes, un infor-
me en el que s’explicitin, estadísticament, els casos de 
frau detectat –en base al marc legal anterior al Decret 
384/2011, de 30 d’agost–, desglossant els diferents supò-
sits i el cost global dels mateixos. A partir d’aleshores, 
aquest informe es presentarà amb periodicitat anual.

3. Presentar, a través de la Comissió de Seguiment de la 
Renda Mínima i de la Comissió de Treball del Parlament 
de Catalunya, un informe trimestral en el que es detallin 
les dades sobre els perfils sociofamiliars dels i les sol-
licitants i els perceptors de la renda mínima d’inserció, 
desglossant els motius dels casos no admesos; tot plegat, 
amb desagregació mensual i comarcal.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre la gestió inte-
gral de les polítiques d’inclusió social i in-
serció laboral
Tram. 250-00841/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41433 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la gestió integral de les 
polítiques d’inclusió social i inserció laboral, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

La crisi econòmica ha posat en evidència, encara més, 
la necessitat de desplegar una gestió integral en allò que 
fa referència a les polítiques d’inclusió social i inserció 
laboral; i, en aquest sentit, de la urgència de reclamar 
la transferència dels ajuts per aturats sense subsidi, que 
actualment gestiona el govern de l’Estat. El traspàs 
d’aquestes ajudes –la renda activa d’inserció i el progra-
ma temporal per atur i inserció– permetria, en primer 
lloc, evitar situacions de burocratització i retard que 
afecten els ciutadans i ciutadanes, que es veuen sovint 
atrapats per una teranyina administrativa i abocats a 
d’altres vies.

Durant la seva compareixença a la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració el passat 11 d’octubre, la se-
cretària de socioeconomia de Comissions Obreres de 
Catalunya, Cristina Faciaben, remarcava la necessitat 
«de racionalitzar les rendes estatals amb les rendes de 
les comunitats autònomes». I afegia que «no té sentit que 
hi hagi una incompatibilitat entre la renda activa d’inser-
ció i les rendes mínimes de les comunitats autònomes 
i que al final suposi que si cobres una ja no tens dret a 
l’altra, i que les quanties es van superposant, perquè al 
final això acaba sent una despesa extra per a les comu-
nitats autònomes que tampoc tindria sentit quan després 
la renda activa d’inserció a Catalunya està infrautilitza-
da». Des del punt de vista de la Generalitat, a més a més, 
aquesta situació impedeix desplegar polítiques integrals 
i itineraris personals, i condiciona notablement el sentit 
de les ajudes que es donen, específicament de la Renda 
Mínima d’Inserció.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a reclamar al govern de l’Estat Espanyol la transfe-
rència dels ajuts per aturats sense subsidi –renda activa 
d’inserció i el programa temporal per atur i inserció– per 
tal de dur a terme una gestió integral de les polítiques 
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d’inclusió social i inserció laboral, i evitar les situacions 
de burocratització que afecten els ciutadans i ciutadanes.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre el millora-
ment dels mecanismes de coordinació dels 
agents que intervenen en la gestió de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 250-00842/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41434 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la millora dels meca-
nismes de coordinació dels agents que intervenen en la 
gestió de la Renda Mínima d’Inserció, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

La modificació en el sistema de pagament de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI), aplicat el mes d’agost de l’any 
passat i, igualment, els canvis en els requisits d’accés 
establerts a partir del Decret 384/2011, de 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció, han posat en evidència defi-
ciències notables en els mecanismes de coordinació, en 
bona part produïts per la manca d’informació del Govern 
de la Generalitat a la resta d’agents que intervenen en la 
gestió de la RMI.

De fet, bona part de les compareixences que es van subs-
tanciar l’11 d’octubre passat, a través de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, van incidir en aquestes 
deficiències. Els dos representants de les entitats munici-
palistes i dels col·legis professionals es queixaven que no 
els van informar prèviament del canvi.

El president de la Federació de Municipis de Catalunya, 
Manuel Bustos, remarcava que «les entitats municipalis-
tes i els que les representem, no vam conèixer i, per tant, 
no vam donar el nostre suport al canvi de tramitació ni 
al model de tramitació, ni a la gestió que es va produir el 
mes de juliol». La coordinadora de la Comissió de Ser-
veis Socials del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials, Mercès Ginesta, ho expressa-
va amb aquesta contundència: «els treballadors socials 
hem estat menyspreats com a responsables de seguiment 
dels beneficiaris. No només s’ha prescindit de nosaltres 

a l’hora de poder participar en l’avaluació del programa, 
sinó a l’hora d’informar-nos de les mesures adoptades ja 
des del primer moment i encara ara».

Finalment, la degana del mateix col·legi, Núria Carrera, 
ens explicava que van convocar els treballadors i treba-
lladores per informar-los dels canvis dos mesos després 
de la seva aplicació; i, tot seguit, afegia que «cada dia ens 
assabentem de nous criteris que serveixen per suspendre 
la prestació a beneficiaris que actualment la tenien i que 
no sabem d’on surten, perquè tampoc estan explicitats en 
la nova normativa». El mateix Govern de la Generalitat 
ha reconegut, en diverses ocasions, algunes d’aquestes 
deficiències i ha posat en evidència, com a mínim im-
plícitament, la necessitat de millorar els mecanismes 
d’informació i coordinació entre tots els agents implicats 
en la gestió de la renda mínima d’inserció, en bona part 
aplicable a d’altres temes d’àmbit social.

De fet, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
determina, entre els principis rectors del sistema públic 
de serveis socials (art. 5), la coordinació «entre els di-
versos sistemes de benestar social» i determina, a través 
de l’article 15, que aquest sistema «s’organitza en forma 
de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració 
i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en 
el procés d’atenció a les persones, i s’estructura en ser-
veis socials bàsics i en serveis socials especialitzats». I 
estableix que, entre les funcions dels serveis socials bà-
sics (art. 17) hi ha la de «oferir informació, orientació i 
assessorament a les persones amb relació als drets i els 
recursos socials i a les actuacions socials a què poden 
tenir accés»; una informació que, si ens atenem per les 
valoracions expressades més amunt, no ha pogut ésser 
tramesa als usuàries i usuàries de forma adequada.

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

Proposta de resolució

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

1. Millorar els mecanismes de comunicació i coordina-
ció amb els/les treballadors/res socials, els ens locals i 
els/les usuaris/usuàries, establint un protocol d’informa-
ció àgil, sense missatges ambigus i de forma escrita, per 
tal que cap modificació legal o de gestió generi situaci-
ons d’incertesa entre la ciutadania.

2. En el cas concret de la Renda Mínima d’Inserció, 
s’establirà un mecanisme d’actualització periòdica de la 
base de dades que no es basi en modificacions del siste-
ma de pagament que puguin causar perjudicis als per-
ceptors i perceptores.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la paralització 
de la renda mínima d’inserció i la represa del 
diàleg per a reformar-la
Tram. 250-00843/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre la paralització de 
la Renda Mínima d’Inserció i la represa del diàleg en 
la seva reforma, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

En els darrers mesos, el Govern de la Generalitat ha 
impulsat el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció, àmpliament criticat des de diversos 
sectors, en bona part representats al Comitè de Segui-
ment previst a l’esmentada llei. En aquest sentit, bona 
part de les compareixences que es van substanciar du-
rant la Comissió de Benestar, Família i Immigració, el 
passat 11 d’octubre, van posar de manifest la seva dis-
crepància, tant pel procediment emprat com pel resultat 
final, clarament restrictiu.

La secretària de socioeconomia de Comissions Obreres 
de Catalunya, per exemple, manifestava que estava «ab-
solutament per la retirada de l’actual decret». Per la seva 
banda, la comissionada del CEESC per a les Jornades de 
Serveis Socials Bàsics, Maria Rosa Monreal Bel, afirma-
va «que la convocatòria sobtada a finals de juliol a ajun-
taments i diferents agents socials no va permetre fer les 
aportacions ni millores que calien, demanar la cobertura 
urgent del pagament que no s’ha fet, demanar la suspen-
sió del decret fins a una proposta de major consens» i 
expressava «el compromís de participar en el debat de 
les millores per la reforma del PIRMI».

La degana del Col·legi de Diplomats de Treball Social i 
Assistents Socials, Núria Carrera, analitzava els efectes 
produïts per la reforma del PIRMI, entre els quals indi-
cava el trencament del vincle entre els treballadors soci-
als i els ciutadans i l’afectació negativa en les relacions 
entre el Govern i els professionals que fan acció directa; 
i, en plena concordança amb la major part d’interven-
cions, demanava que es deixés sense efecte l’esmentat 
decret amb l’objectiu de cercar un major consens, tal i 
com s’havia esdevingut el 1997, en el moment d’aprova-
ció de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció.

D’altra banda, des del món local es traslladen, constant-
ment, dades sobre la paralització en l’entrada de nous 
perceptors i la interpretació dels nous condicionants, 
amb la qual cosa no es garanteix plenament, al nostre en-

tendre, el dret subjectiu reconegut per la Llei 10/1997, de 
3 de juliol, de la renda mínima d’inserció i es deixa sense 
cap tipus de recurs a un munt de ciutadans i ciutadanes 
que viuen en una situació certament precària.

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

Proposta de resolució

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

1. Dur a terme, de forma immediata, el pagament dels 
endarreriments de les sol·licituds aprovades i de les pen-
dents de revisió, i garantir el dret subjectiu reconegut per 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció. En el termini màxim de trenta dies, el Govern do-
narà resposta a tots els expedients de sol·licitud de reco-
neixement del dret a percebre la renda mínima d’inserció 
presentats pels ens locals en els darrers sis mesos.

2. Suspendre el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de des-
plegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol de la renda 
mínima d’inserció i iniciar un procés de diàleg amb els 
grups parlamentaris i agents socials per tal d’aprovar, 
abans del 31 de desembre d’enguany, una nova propos-
ta de revisió que parteixi de les conclusions del grup de 
treball de l’Acord Estratègic (2010), els dictàmens del 
CTESC i les recomanacions del grup de treball sobre la 
pobresa creat pel Departament de Benestar i Família, i 
s’adeqüi a les necessitats de la lluita contra l’exclusió so-
cial i la garantia del dret subjectiu, tot abordant de forma 
especial les unitats familiars nombroses, les dificultats 
derivades de problemes laborals i les persones amb situ-
acions de cronificació.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre la consulta te-
lemàtica dels expedients personals del sis-
tema català de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació 
de dependència
Tram. 250-00844/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la consulta telemàtica 
i/o telefònica dels expedients personals del sistema ca-
talà de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
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persones en situació de dependència, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

La possibilitat d’una consulta i tramitació telemàtica i/o 
telefònica dels processos administratius comporta, en 
tots els supòsits i àmbits temàtics, una notable millora 
en l’eficiència del sistema públic i un evident avantatge 
per als usuaris o usuàries, sobretot per aquells col·lectius 
amb majors dificultats de mobilitat, com ara la gent gran 
o les persones amb algun tipus de discapacitat física o 
psíquica. Aquest és el cas, per exemple, dels usuaris o 
usuàries del Sistema Català de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència, en què els bene-
ficiaris o beneficiàries i/o els seus familiars i/o repre-
sentants legals presenten, a més a més, unes situacions 
personals o familiars que fan extraordinàriament difícil 
l’inici i el seguiment dels expedients; i, per tant, els im-
pedeix concretar i fiscalitzar adequadament el compli-
ment dels seus drets.

La implementació d’una mesura com la que es planteja 
en aquesta proposta de resolució permetria, a mig termi-
ni, un estalvi econòmic per a l’administració; una millo-
ra per a tots els agents implicats en el procés administra-
tiu –des dels/de les treballadors/es socials fins el mateix 
Departament de Benestar i Família–; i, igualment, un 
benefici indubtable per als usuaris i usuàries, sobretot te-
nint en compte la situació familiar en la que molts d’ells 
es troben. De fet, la millora en el procés de gestió intern 
del Sistema Català de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la Dependència, experimentat d’ençà de la 
implementació d’un aplicatiu informàtic propi i la conso-
lidació del mateix sistema, permet afrontar aquest objec-
tiu amb un mínim de garanties.

En la sessió plenària del passat 5 d’octubre, el Parlament 
de Catalunya va aprovar una moció, presentada per Es-
querra Republicana de Catalunya, en la que es reconeixia 
la necessitat de facilitar la consulta telemàtica dels expe-
dients i, més concretament, s’instava el Govern a «iniciar 
progressivament, per mitjà del Departament de Benestar 
i Família, en la línia de transparència de l’Administració, 
un procés per a dissenyar un projecte de programa tele-
màtic mitjançant el qual els usuaris (...) o, si s’escau, llurs 
representants legals, puguin consultar l’expedient res-
pectiu en xarxa, per tal de conèixer l’estat de tramitació, 
amb un sistema d’accés que permeti garantir la confiden-
cialitat de les dades». Tot i el reconeixement d’aquesta 
necessitat, però, no es fixava un calendari, amb la qual 
cosa es corre el perill de perpetuar la concreció d’aquest 
nou instrument.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a implementar, en el termini màxim de sis mesos, 
un sistema que permeti que els usuaris o usuàries del 
Sistema Català de Promoció Personal i d’Atenció a la De-
pendència puguin consultar els seus expedients a través 
de la xarxa o via telefònica, per tal de seguir les seves 

dades personals, conèixer l’estat de tramitació, així com 
temps aproximat de la seva resolució, poder presentar 
reclamació de l’expedient o sol·licitar un altre avaluador 
per la valoració de la dependència.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la transparència en el sistema català de 
promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència
Tram. 250-00845/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la millora de la transpa-
rència en el sistema català de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de depen-
dència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Un dels principis de tota actuació pública ha de ser, ne-
cessàriament, el de la transparència. En aquest sentit, el 
desplegament del Sistema Català de Promoció de l’Au-
tonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència requereix, al nostre entendre, de meca-
nismes que permetin una avaluació continuada per part 
dels grups polítics, les entitats socials, els mitjans de 
comunicació i, en definitiva, els ciutadans i ciutadanes. 
Una mesura d’aquest tipus constitueix, d’altra banda, un 
instrument idoni per a poder definir mesures consensua-
des de millora del sistema.

En la sessió plenària del passat 5 d’octubre, es va aprovar 
una moció, presentada pel grup parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, en la que s’instava el Govern 
de la Generalitat a difondre aquestes dades a través del 
seu portal web, si bé no es concretava el contingut que 
s’oferiria, més enllà de la seva desagregació mensual i la 
necessitat de donar dades absolutes.

L’11 de gener passat, a través de la Comissió Mixta de 
Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència, es van donar a 
conèixer aquestes dades, les quals havien estat publicita-
des alguns dies abans. Però, ja en aquells moments, es va 
posar en evidència un fet insòlit i difícilment explicable: 
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la disparitat de les dades ofertes directament pel Depar-
tament de Benestar Social i Família amb aquelles que 
publica l’IMSERSO, les quals, de fet, provenen igual-
ment del Govern de la Generalitat. Aquesta disfunció 
es tradueix en desviacions de fins el 20%, un fet incom-
prensible si ens atenem a la seva procedència comuna i 
que, en qualsevol cas, impedeix disposar d’un únic refe-
rent estadístic mínimament creïble, a banda de les seves 
conseqüències per a les negociacions amb el Govern de 
l’Estat respecte del finançament del sistema.

En quant al contingut de les dades presentades pel Go-
vern fins la data d’avui són, d’altra banda, clarament in-
suficients per a resseguir l’evolució dels darrers mesos, 
sobretot si volem conèixer el ritme en la resolució dels 
expedients i els serveis i prestacions que finalment reben 
els usuaris i usuàries, per la qual cosa resulta necessari 
establir uns criteris mínims en allò que fa referència a les 
dades proporcionades.

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

Proposta de resolució

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

1. En el període màxim de dos mesos, el Departament 
de Benestar Social i Família procedirà a homogeneïtzar 
les dades ofertes directament a través del seu portal web 
i aquelles que publica l’IMSERSO, amb l’objectiu de re-
duir les disfuncions que es produeixen entre ambdues i 
oferir un únic sistema d’informació.

2. Publicitar, com a mínim, les xifres absolutes i desa-
gregades mensual i territorialment, per edat i tipologia 
de discapacitat, en les diferents fases de l’esmentada llei. 
Aquestes dades contindran, com a mínim, les sol·licituds 
presentades, les sol·licituds de revisions (per grau i ni-
vell), la resolució de les valoracions (desagregades per 
grau i nivell), la resolució de les revisions, els PIA elabo-
rats i la tipologia de prestació atorgades, les revisions de 
PIA (desagregades per tipus de prestació). També s’ofe-
rirà informació complementària, com ara dades totals, 
dades per delegació territorial, temps (mediana i mitja-
na) de resolució, així com dades sobre les persones sol-
licitants i les persones cuidadores.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció a les persones afectades 
per un infart a l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00846/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41515 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, 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’ampliació de 
l’horari d’atenció als infarts fins a les 24h a l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
La unitat hemodinàmica de l’Hospital Joan XIII de Tar-
ragona, lloc on es duen a terme les angioplàsties de la 
regió sanitària de Tarragona, està oberta de dilluns a di-
vendres de les 8h a les 17.00h, encara que els sindicats 
asseguren que l’horari real és fins a les 16.30h.

Aquelles persones que pateixen un infart fora d’aquest 
horari s’han de desplaçar a l’Hospital de Bellvitge de 
Barcelona o l’Hospital de la Vall d’Hebron, entre altres 
opcions, sempre a la zona de Barcelona.

La Unitat d’Hemodinàmica del Joan XXIII, única a les 
comarques tarragonines, atén uns 80 infarts cada any, 
però són uns 200 els residents a Tarragona que anual-
ment pateixen un infart i han de ser traslladats fins a 
Barcelona. S’ha de tenir en compte que els residents en 
els límits sud i sud-oest de la regió sanitària de Tarrago-
na poden romandre a més de dues hores de trajecte fins 
a Barcelona.

Cal tenir en compte que una atenció ràpida millora subs-
tancialment la supervivència i qualitat de vida de les per-
sones afectades després d’haver patit un atac de cor.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta Govern de la Generali-
tat a ampliar els horaris de la unitat d’hemodinàmica de 
la unitat de coronàries de l’Hospital Joan XIII de Tarra-
gona fins a les 24h diàries per evitar els desplaçaments 
de les persones afectades per un atac de cor a Barcelona.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Sergi de los Ríos Martínez Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la recuperació del 
servei d’urgències de la unitat de cardiologia i 
hemodinàmica les vint-i-quatre hores a l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00847/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 41562 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada, Alícia Alegret i Martí, diputada, Rafael 
Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius
Degut a les darreres retallades que s’han dut a terme en el 
sector sanitari, l’Hospital Joan XIII de Tarragona s’ha vist 
obligat al tancament de plantes i a reduir els seus serveis 
fent que les llistes d’espera s’allarguin cada cop més.

Entre els serveis afectats cal destacar la Unitat de Hemo-
dinàmica, ja que és l’única existent en tota la província 
de Tarragona i malgrat la seva importància no dona ser-
vei ni caps de setmana ni festius i el seu horari es només 
de 8 a 17 de la tarda. Fora d’aquest horari, els pacients 
han de ser traslladats a l’Hospital Bellvitge de Barcelona 
a 100km de distància, lo qual pot posar en perill la vida 
de alguns pacients que necessiten atenció d’urgència o 
causar danys irreversibles per a la seva salut.

La Unitat de Hemodinàmica del Joan XXIII atén uns 80 
infarts cada any, però són uns 200 els residents en Tarra-
gona que anualment pateixen una crisi cardíaca, pel que 
amb les noves restriccions els pacients han de ser traslla-
dats a Barcelona.

Un exemple del comentat anteriorment va ocórrer el pas-
sat 19 de desembre quan un veí de Tarragona va patir un 
infart de miocardi i va haver de ser desplaçat fins a Bar-
celona el que va ocasionar que l’atenció mèdica la rebés 
dues hores mes tard ja que la Unitat de Hemodinàmica 
del Joan XXIII estava tancada.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a recuperar el servei d’urgències de la unitat de Car-
diologia/Hemodinàmica les 24 hores a l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Eva García Rodríguez, diputada del GP del PPC; Alícia 
Alegret i Martí, diputada del GP del PPC; Rafael Luna 
Vivas, diputat del GP del PPC; Jordi Roca Mas, diputat 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi d’impacte de les antenes a Vi-
ladecans
Tram. 250-00848/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41567 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent so-
bre les antenes del municipi de Viladecans, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació.

Exposició de motius

Segons el decret llei 148/2001, de 29 de maig, d’orde-
nació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil 
i altres instal·lacions de radiocomunicació una antena 
instal·lada de 9200W s’hauria de situar a una esfera de 
radi 25m de qualsevol zona concorreguda per persones, i 
a una esfera de radi 100m en cas d’establiments que acu-
llin de manera regular població en edat escolar.

En el municipi de Viladecans s’ha ubicat una antena 
d’aquestes característiques a l’adreça Segle XXI, 6, in-
complint el que estableix el decret abans citat, ja que 
aquesta adreça és un centre comercial a sobre del qual 
viuen desenes de famílies. És per això que els veïns afec-
tats s’han mobilitzat, demanant a l’Ajuntament que retiri 
la llicència d’aquesta antena, però només han obtingut 
per resposta les evasives dels tècnics pertinents.

Aquests veïns continuen les seves accions amb l’Ajunta-
ment de Viladecans, però creiem que és important que 
des del Govern de la Generalitat es faci un estudi al mu-
nicipi de Viladecans, per tal d’assegurar que no hi ha cap 
altra antena incomplint la legalitat vigent, alhora que ga-
ranteixi a la ciutadania d’aquest municipi la retirada de 
totes aquelles antenes que resultin perjudicials per a la 
salut. Ja que, a més a més, no existeix cap Mapa d’Emis-
sions Radioelèctriques a Viladecans.

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

Proposta de resolució

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

1. Realitzar un estudi, en un termini màxim de tres me-
sos, sobre l’impacte de les antenes ubicades al municipi 
de Viladecans.

2. Demanar a l’Ajuntament de Viladecans que retiri totes 
les antenes que puguin ser perjudicials per a la salut de 
la ciutadania, segons el que recull el decret llei 148/2001, 
de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions 
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de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomuni-
cació.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Justícia
Tram. 250-00849/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Ma del Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del Sub-
grupo Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolu-
ción para que sea sustanciada en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua ca-
talana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por 
infringir abiertamente el principio de cooficialidad de 
lenguas establecido en el artículo 3 de la Constitución 
Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 

lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos 
o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vi-
gentes o en uso en el Departamento de Justicia.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Ma del Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta del SP C’s
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Benestar Social i Família
Tram. 250-00850/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41604 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Ma del Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del 
Subgrupo Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo 
establecido en los artículos 145 y 146 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente propuesta de reso-
lución para que sea sustanciada en la Comisión de Bi-
enestar, Familia e Inmigración.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua ca-
talana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por 
infringir abiertamente el principio de cooficialidad de 
lenguas establecido en el artículo 3 de la Constitución 
Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las len-
guas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales»así 
como la «pauta de usos e indicaciones prácticas»de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos 
o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vi-
gentes o en uso en el Departamento de Bienestar y Fa-
milia.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Ma del Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta del SP C»s
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 250-00851/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Ma del Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del Sub-
grupo Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua ca-
talana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por 
infringir abiertamente el principio de cooficialidad de 
lenguas establecido en el artículo 3 de la Constitución 
Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las len-
guas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales»así 
como la «pauta de usos e indicaciones prácticas»de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísti-
cos o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, 
vigentes o en uso en el Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Ma del Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta del SP C’s
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00852/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Economía, Finanzas 
y Presupuesto.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua ca-
talana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por 
infringir abiertamente el principio de cooficialidad de 
lenguas establecido en el artículo 3 de la Constitución 
Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos 
o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vi-
gentes o en uso en el Departamento de Economía, Fi-
nanzas y Presupuesto.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat als departa-
ments de Presidència i de Governació i Re-
lacions Institucionals
Tram. 250-00853/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41607 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente-representante del Sub-
grupo Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolu-
ción para que sea sustanciada en la Comisión de Asuntos 
Institucionales.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua ca-
talana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por 
infringir abiertamente el principio de cooficialidad de 
lenguas establecido en el artículo 3 de la Constitución 
Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísti-
cos o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, 
vigentes o en uso en el Departamento de Presidencia y 
el Departamento de Gobernación y Relaciones Institu-
cionales.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Albert Rivera Díaz
Presidente-representante del SP C’s
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00854/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente-representante del Sub-
grupo Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolu-
ción para que sea sustanciada en la Comisión de Control 
de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua ca-
talana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por 
infringir abiertamente el principio de cooficialidad de 
lenguas establecido en el artículo 3 de la Constitución 
Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos 
o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vi-
gentes o en uso en la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Albert Rivera Díaz
Presidente-representante del SP C’s
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Ensenyament
Tram. 250-00855/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41609 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente-representante del Sub-
grupo Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo 
establecido en los artículos 145 y 146 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente propuesta de reso-
lución para que sea sustanciada en la Comisión de En-
señanza y Universidades.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
‘garantizan’ los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua ca-
talana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por 
infringir abiertamente el principio de cooficialidad de 
lenguas establecido en el artículo 3 de la Constitución 
Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísti-
cos o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, 
vigentes o en uso en el Departamento de Enseñanza y 
Universidades.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Albert Rivera Díaz
Presidente-representante del SP C’s
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Interior
Tram. 250-00856/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente-representante del Sub-
grupo Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolu-
ción para que sea sustanciada en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos
La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua catala-
na que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por infringir 
abiertamente el principio de cooficialidad de lenguas esta-
blecido en el artículo 3 de la Constitución Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-

ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos 
o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vi-
gentes o en uso en el Departamento de Interior.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Albert Rivera Díaz
Presidente-representante del SP C’s

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00857/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41645 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Economía, Finanzas 
y Presupuesto.
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Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua ca-
talana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por 
infringir abiertamente el principio de cooficialidad de 
lenguas establecido en el artículo 3 de la Constitución 
Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» 
de dichos protocolos, que vulneren y violen la senten-
cia del TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua 
catalana como lengua de uso normal y preferente por 
parte de la Generalitat de Cataluña y el sector público 
dependiente, ignorando deliberadamente al castellano 
como lengua de uso, también normal, de la citada ad-
ministración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos 

o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vi-
gentes o en uso en el Departamento de Economía, Fi-
nanzas y Presupuesto.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Cultura
Tram. 250-00858/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41646 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Cultura y Lengua.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
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La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua catala-
na que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por infringir 
abiertamente el principio de cooficialidad de lenguas esta-
blecido en el artículo 3 de la Constitución Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos 
o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vi-
gentes o en uso en el Departamento de Cultura.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-

mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Salut
Tram. 250-00859/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 41647 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comunica-
ción de informaciones referentes a la existencia de Mo-
delos de Protocolos de Usos Lingüísticos en diferentes 
Departamentos del Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña, en los que se determinan los criterios de usos 
lingüísticos que deben guiar a la administración, sus 
trabajadores y entes dependientes, así como regulan y 
«garantizan» los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
en su relación con la administración, evidencian la viola-
ción permanente del principio de legalidad por parte del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protocolos 
de la lengua catalana como lengua preferente tienen su 
cobertura argumental en la incorrecta aplicación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que 
proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán 
y como tal la lengua de uso normal y preferente de la 
Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 
de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal resolviendo el recurso de inconstitucional 8045/2006 
interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 
6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, establece la doctrina a seguir en la 
interpretación de este precepto, llegándose a anular por 
inconstitucional el carácter preferente de la lengua catala-
na que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por infringir 
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abiertamente el principio de cooficialidad de lenguas esta-
blecido en el artículo 3 de la Constitución Española.

A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» de 
dichos protocolos, que vulneren y violen la sentencia del 
TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua catalana 
como lengua de uso normal y preferente por parte de la 
Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente, 
ignorando deliberadamente al castellano como lengua de 
uso, también normal, de la citada administración.

La redacción y literalidad de estos modelos de protocolos 
así como los protocolos de ellos derivados, constituyen 
una directa violación del principio de cooficialidad, que 
obliga a contemplar que todos los Poderes Públicos de-
ben asumir el castellano y el catalán como lenguas de 
uso normal, siendo por ello contrarios al artículo 3 de la 
Constitución, al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y a la Ley de Política Lingüística en la interpre-
tación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional, 
así como numerosas sentencias del TSJC.

Por estos motivos, el Subgrupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no apli-
cación de los modelos de protocolos de usos lingüísticos 
o protocolos de usos lingüísticos de ellos derivados, vi-
gentes o en uso en el Departamento de Salud.

– La implementación en cualquier nuevo modelo de pro-
tocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lingüísti-
cos de ellos derivados de aplicación en la Generalitat de 
Cataluña y de los organismos dependientes del artículo 
3 de la CE, así como la interpretación del artículo 6 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña según determinan 
los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010.

– La inmediata suspensión de cualquier directriz, orden 
o recomendación interna que imponga, oriente, condici-
one o «informe» a los trabajadores públicos o trabajado-
res laborales de la Generalitat de Cataluña o los organis-
mos dependientes sobre la utilización de cualquiera de 
las lenguas oficiales tanto en las comunicaciones escritas 
internas o externas vinculados a su responsabilidad la-
boral y/o administrativa, así como en las comunicacio-
nes orales internas y/o externas en su ejercicio profesio-
nal entre sí, con los ciudadanos y/o la administración de 
la que dependan.

Palau del Parlament, 24 de enero de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la freqüència de pas dels trens de les lí-
nies entre Lleida i Balaguer i Balaguer i la 
Pobla de Segur i la combinació dels hora-
ris d’aquestes línies amb els trens regionals 
i Avant a Barcelona
Tram. 250-00860/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 41787 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va anunciar el prop-
passat divendres 20 de gener que el servei de tren entre 
Lleida i Balaguer passarà de 8 a 4 serveis diaris d’anada 
i tornada, i el de Balaguer a Pobla de Segur passarà de 
3 a 1 trajectes al dia. Amb aquest canvi, que entrarà en 
vigor les pròximes setmanes, Ferrocarrils redueix el cost 
anual del servei de 2,7 a 1,5 milions d’euros.

FGC ha assegurat que la retallada de freqüències, que 
podria entrar en vigor a partir de febrer, serà compensa-
da per noves línies de transport per carretera. Cal tenir 
present que el transport en bus és més car i el trajecte 
més llarg. El cas, però, és que a hores d’ara ja existeixen 
línies que fan un trajecte paral·lel al del tren, però amb 
uns horaris gens compenetrats. Per exemple, per anar de 
Pobla a Lleida, hi ha tres trens i dos autobusos subvenci-
onats per la Generalitat. Al matí, el tren i l’autobús sur-
ten amb pocs minuts de diferència: a les 6: 19 l’autobús, 
a les 6: 40 el tren. I després no n’hi ha cap més en tot el 
matí fins que tornen a sortir de nou al mateix temps: a 
les 12: 37 l’autobús, a les 13: 56 el tren. A més, un cop 
a Lleida, el temps d’espera per als Avant a Barcelona és 
enorme perquè no estan coordinats: 3,5 hores al matí, 
i una hora i mitja al migdia. En sentit invers, Lleida a 
Pobla, el primer servei tant d’autobús com de tren surt 
a les 9: 10.

Amb les dades es constata que el Tren de la Pobla l’any 
2010 va transportar quatre vegades més viatgers que 
l’Aeroport d’Alguaire i que transporta diàriament els 
mateixos passatgers que l’AVE regional (Avant) entre 
A Coruña, Santiago i Ourense, això sí, sense el mateix 
prestigi ni ajudes d’entre les institucions.

Amb aquesta decisió el Govern de la Generalitat desa-
tén a milers de persones que depenen d’aquest mitjà de 
transport per la seva feina, estudis o altres motius com 
visites al metge i altres desplaçaments i que comportarà 
l’aïllament i pèrdua de connectivitat i per tant de compe-
titivitat als ciutadans i empreses de les comarques afec-
tades. Són nombrosos els alcaldes i consellers comarcals 

Fascicle segon
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tant del partit de Govern a la Generalitat com de les 
formacions de l’oposició que s’han oposat frontalment a 
aquesta decisió de la Generalitat, mentre que la ciutada-
nia ha impulsat la plataforma «Volem lo tren» en contra 
de la reducció i a favor d’una millora del servei.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Mantenir la freqüència de trens en les línies Lleida-
Balaguer (8 diaris) i Balaguer-Pobla de Segur (3 diaris).

2. Combinar els horaris d’aquestes línies amb els trens 
regionals i amb els trens Avant a Barcelona.

3. Impulsar campanyes informatives a les poblacions 
d’aquestes línies sobre els serveis del transport públic en 
el seu conjunt per a fomentar-ne l’ús.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposta de resolució sobre el nou sorteig 
per a l’assignació dels pisos amb protecció 
oficial de Banyoles que no han estat final-
ment ocupats i sobre l’ampliació de l’oferta 
d’habitatges amb protecció oficial al Pla de 
l’Estany
Tram. 250-00861/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat, Anna Simó i Castelló portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Un any i mig després d’enllestir-se la construcció de 
trenta pisos de protecció oficial al carrer Orfes de Ba-
nyoles (al Pla de l’Estany), una quarta part d’aquests es 
troben buits. A aquests habitatges cal afegir-ne, a més 
a més, tres que es troben en un immoble de la zona de 
Cal General. Aquest fet ha estat provocat, si ens atenem 
a les informacions proporcionades per l’Ajuntament de 
Banyoles en resposta a una pregunta del grup municipal 
de Junts per Banyoles, a l’esgotament de la llista d’espera 
de cinquanta persones, la qual cosa obliga a procedir a 

un nou sorteig. El mateix Ajuntament ha informat que 
«ha reclamat en reiterades ocasions a la Generalitat que 
es faci un nou sorteig per assignar els pisos buits del car-
rer Orfes i, també, els de la Vila Olímpica»; però, fins la 
data d’avui, no s’ha rebut una resposta satisfactòria.

Es tracta, si ens atenem a la demanda actual, tan a la co-
marca com al conjunt del país, d’una situació paradoxal 
i que, per damunt de tot, requereix una resposta imme-
diata per part del Govern de la Generalitat i, més con-
cretament, del Departament de Territori i Sostenibilitat; 
sobretot tenint en compte l’esforç que es va fer durant 
l’anterior legislatura per tal que la capital del Pla de l’Es-
tany disposés d’un mínim parc d’habitatges de protecció 
oficial, tan en règim de lloguer com de compra.

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

Proposta de resolució

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

1. Procedir, en el termini màxim d’un mes, a un nou sor-
teig que permeti ocupar els pisos buits.

2. Treballar, conjuntament amb les administracions lo-
cals, per tal d’ampliar el parc d’habitatges de protecció 
oficial a la comarca del Pla de l’Estany, amb l’objectiu de 
mantenir el ritme dels darrers anys.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

Pere Bosch Cuenca, diputat del GP d’ERC; Pere Arago-
nès i Garcia, diputat del GP d’ERC; Anna Simó i Caste-
llo, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la no-autoritza-
ció de l’emplaçament d’un abocador de re-
sidus d’ecoparcs a la zona de la Vinya del 
Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00862/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41795 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat, Judit Carreras Tort, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

L’empresa Efienergia, S.L., està tramitant a la zona de 
la bòbila «Vinya del Tot» al municipi de Sant Mateu de 
Bages un dipòsit controlat de residus de classe II per tal 
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de restaurar l’activitat extractiva mitjançant el rebliment 
amb bales de materials procedents d’ecoparcs.

La comarca del Bages, compta amb un dipòsit controlat 
mancomunat, a Manresa, que acull els residus no especi-
als de tots els municipis de la comarca (menys Cardona 
que els diposita al Solsonès) i que és gestionat pel Con-
sorci del Bages per a la gestió de residus. Aquest dipòsit 
controlat no preveu la finalització de la seva vida útil a 
curt o mig termini.

En els darrers anys la quantitat anual de residus dipo-
sitats a l’abocador de Manresa ha estat de l’ordre de 
60.000 - 70.000 tn/any. La previsió de material embalat 
que preveu el projecte de rebliment de l’activitat extrac-
tiva de Sant Mateu de Bages és de 110.000 tn anuals de 
residus, que representen de l’ordre d’un 70% més del re-
buig generat al Bages i dipositat al dipòsit comarcal.

El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (aprovat pel Decret 
16/2010 de 16 de febrer) no preveu la instal·lació de cap 
més infraestructura per a la disposició de residus a la co-
marca del Bages, sinó que només es refereix a l’amplia-
ció del dipòsit controlat de Manresa existent.
Per tant, les necessitats de la comarca del Bages en dis-
posició de residus estan cobertes a curt i mig termini, 
essent innecessària en aquests moments l’adequació d’un 
nou abocador.

Tenint en compte que els residus en aquest nou dipòsit, 
110.000 tn anuals de materials prevists en el projecte no 
procediran de la pròpia comarca, també hem de consi-
derar els impactes ambientals que es deriven del trans-
port (consum energètic, emissions a l’atmosfera - espe-
cialment de gasos d’efecte hivernacle–, etc.), cal per tant 
prioritzar la gestió dels residus en les proximitats on es 
produeixen.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a no autoritzar la ubicació d’un abocador de bales 
procedents d’ecoparcs en la zona de la bòbila coneguda 
com «vinya del Tot» en el terme municipal de Sant Ma-
teu del Bages en el límit amb el municipi de Callús, per 
no ser necessari al comptar la comarca d’El Bages amb 
un dipòsit controlat a Manresa.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jordi Ter-
rades i Santacreu, diputat del GP SOC; Judit Carreras 
Tort, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, 
Balaguer i la Pobla de Segur i la implemen-
tació de mesures per a fomentar-ne l’ús
Tram. 250-00863/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41796 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Corti-
na, diputat, Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Ag-
nès Pardell i Veà, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat dia 20 de gener el Director de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, Sr Enric Ticó, va anunciar 
als alcaldes i presidents comarcals, una reducció dràstica 
del servei ferroviari habitual de trens entre Lleida i Bala-
guer i també del servei de la línia que continua fins a la 
Pobla de Segur, al Pallars Jussà, a causa de els dificultats 
financeres del Govern.

La mesura ha estat presa de forma unilateral pel Govern, 
aplicant una reducció del servei que compromet el futur 
de la línia, operada per RENFE, però que és de titula-
ritat de la Generalitat des de l’any 2005. Els 8 viatges 
diaris per sentit entre Lleida i Balaguer es redueixen a 4 
i pel que fa a la continuació fins a la Pobla, es redueixen 
de 3 a 1 per sentit a partir de l’1 de febrer.

El Grup Parlamentari Socialista considera que el des-
envolupament i l’impuls de la línia Lleida-Balaguer és 
una fita estratègica pel que fa al servei ferroviari de les 
rodalies de Lleida i de millora de l’oferta per atendre la 
demanda de mobilitat obligada en aquest territori a la 
vegada que és un factor d’equilibri territorial. Per tant, 
s’han de fer els esforços per garantir el manteniment de 
l’actual oferta, redactar un pla de comunicació i foment 
de l’ús del transport públic per atraure més usuaris i es-
tablir un mecanisme de consulta permanent amb el terri-
tori pel que fa a la política de mobilitat.

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

Proposta de resolució

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

1. Mantenir l’actual oferta de serveis ferroviaris entre 
Lleida, Balaguer i La Pobla de Segur.

2. Dissenyar i implementar mesures de foment de l’ús de 
la línia Lleida– la Pobla, tant per als dies feiners com per 
als festius.
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3. Garantir el diàleg amb les administracions locals i co-
marcals afectades a fi de fer el seguiment i l’avaluació 
continuada de la marxa de la línia Lleida– la Pobla.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada del GP SOC; Agnès Pardell i Veà, 
diputada del GP SOC; Roberto Edgardo Labandera Ga-
nachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la línia 40 d’autobusos nocturns entre Vi-
lafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Ano-
ia i la creació d’una taula de treball sobre el 
transport públic a l’Alt Penedès
Tram. 250-00864/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41797 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Govern ha iniciat una revisió de l’oferta vigent de 
transport públic, prevista pel Pla de Transport de Viat-
gers a Catalunya 2008-2012. Aquesta revisió s’està duent 
a terme de forma unilateral, sense el debat suficient amb 
les autoritats locals i territorials del país ni amb els ens 
públics gestors de la mobilitat i sense tenir en compte el 
rol del transport públic en la cohesió social i el equilibri 
territorial.

El passat 1 de gener, el Departament de Territori i Soste-
nibilitat va posar en marxa una modificació de l’oferta de 
serveis nocturns entre Barcelona i Sant Sadurní d’Anoia 
(N40) que a banda de reduir en un 50% el nombre d’ex-
pedicions, suprimeix del tot la connexió entre aquesta 
darrera població i la capital comarcal, Vilafranca del 
Penedès, deixant sense cap servei de transport nocturn 
d’intercomunicació al 60% de la població de l’Alt Pe-
nedès, després de més de 10 anys de funcionament. La 
mesura significa una pèrdua important pel territori i un 
augment de riscos en matèria de seguretat vial per al 
conjunt de les persones que es desplacen per raons de 
feina, serveis u oci entre les dues viles.

El Grup Parlamentari Socialista considera que és neces-
sari presentar les dades públiques d’ús d’aquest servei, 
de crear una taula territorial de mobilitat per atendre 
aquestes modificacions i de plantejar mesures alternati-
ves (transport adaptat a la demanda, etc.) abans de fer 
cap supressió definitiva de serveis.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Restablir en el termini màxim d’un mes la línia del 
NITBUS N40 entre Vilafranca del Penedès i Sant Sa-
durní d’Anoia.

2. Crear, abans de dos mesos, una taula de treball inte-
grada per representants del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i les administracions locals de l’Alt Pene-
dès per tal d’analitzar, debatre i recomanar les mesures 
que ha d’incloure l’oferta de transport públic a la comar-
ca de l’Alt Penedès.

3. Adaptar l’oferta del transport públic per tal d’atendre 
de forma eficient les possibles variacions de la demanda 
dels usuaris.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Zona Franca, de Barcelona
Tram. 250-00865/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41835 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració.

Exposició de motius
Els Centres d’internament d’estrangers (CIES) es van 
crear en el marc de la primera Llei d’Estrangeria de l’Es-
tat espanyol, la Llei Orgànica 7/1985. Aquesta legislació 
ha estat sotmesa a múltiples modificacions i actualitza-
cions. En l’actualitat, el marc jurídic ve determinat per 
la Llei Orgànica 2/2009 de reforma de la Llei d’Estran-
geria, on s’incorporen a l’ordenament les directives de la 
Unió Europea que articulen un marc comú en matèria 
d’estrangeria i immigració.

Dels nou CIES existents a l’Estat espanyol, un d’ells se 
situa a Barcelona: el Centre d’Internament d’Estrangers 
de la Zona Franca. Des de la seva posada en funciona-
ment, diverses entitats vinculades al món jurídic, de la 
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immigració i dels drets humans han vingut denunciant 
la inexistència de normes reguladores del funcionament 
del CIE, així com expressant la preocupació pel risc de 
vulneració dels drets humans que suposen aquest centres 
per a les persones internades. Preocupació que s’ha fet 
més intensa arran de la mort recent del ciutadà guineà 
Idrissa Diallo.

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 fer les ges-
tions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal de: 

1) Procedir al tancament del CIE de la Zona Franca de 
Barcelona (Barcelonès).

2) Procedir, mentre no es faci efectiu el tancament dels 
CIE, a l’aprovació urgent del Reglamento de los Centros 
de Internamiento –pendent d’aplicació des de la publica-
ció de la Ley de Extranjería, l’any 2009 i pel que s’havia 
donat un termini de 6 mesos– per tal de garantir el res-
pecte als drets humans de les persones internades.

3) Permetre l’accés als CIE a les organitzacions i entitats 
reconegudes i amb experiència en l’atenció a les perso-
nes immigrades, per tal de garantir l’acompanyament a 
aquestes persones i la transparència en els CIE.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Consell de Ministres relatiu a 
la constitució del Consell Rector de l’aero-
port de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00866/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41840 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Ministra de Foment ha anunciat la suspensió del pro-
cés pel desenvolupament del nou model aeroportuari es-
panyol.

L’acord de l’any 2011 del Govern de l’Estat, consensuat 
amb el Govern de la Generalitat i que compte amb un 

ampli suport polític, crea els consells rectors dels aero-
ports de Barajas i d’El Prat com una primera fase per 
descentralitzar la gestió dels aeroports espanyols, intro-
duint la necessària participació de les CCAA, de els ad-
ministracions locals i dels agents més representatius dels 
diversos territoris.

L’acord del Consell de Ministres de l’11 de novembre 
fixa un model de participació de les institucions catala-
nes a satisfacció majoritària tant de la societat civil com 
dels partits polítics i del propi Govern de la Generali-
tat. Cal recordar que l’acord preveu la constitució d’un 
Consell Rector composat per 5 representants catalans i 4 
representants d’Aena i que funcionarà per majoria de dos 
terços, amb la qual cosa la presència de les institucions 
catalanes (dos vocals a iniciativa de la Generalitat, un 
vocal a iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, un a ini-
ciativa dels municipis de l’Àrea Metropolitana i un d’es-
collit entre persones de reconegut prestigi) passar a tenir 
un pes específic en el disseny i l’aplicació dels objectius 
estratègics de l’aeroport i en la seva gestió directa.

La individualització de la gestió aeroportuària, el foment 
de l’aeroport del Prat com uns dels principals valors es-
tratègics pel desenvolupament de l’economia i l’ocupació 
del país i la participació de les nostres institucions con-
firmen la voluntat política manifestada de forma reitera-
da pel Parlament de Catalunya pel que fa als aeroports 
situats a Catalunya, en compliment, entre d’altres de la 
Resolució 275/IX (punts187, 188 i 189) del Parlament de 
Catalunya i contempla les aspiracions de les organitzaci-
ons civils que es van manifestar en favor d’un nou model 
de gestió a la trobada d’IESE l’any 2007.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista considera de 
la màxima urgència la constitució del Consell Rector de 
l’Aeroport del Prat per tal de desenvolupar les polítiques 
de promoció de l’economia i de la creació d’ocupació i 
els objectius de futur previstos per a la citada infraes-
tructura. Així mateix, i donada l’amenaça que representa 
el caràcter regressiu de a paralització del nou model ae-
roportuari, plantejat ara pel nou Govern d’Espanya, con-
siderem necessària la constitució de nous mecanismes 
parlamentaris de seguiment de la política aeroportuària 
del Govern de la Generalitat. 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a exigir al Govern de l’Estat la immediata consti-
tució del Consell Rector de l’Aeroport del Prat, en com-
pliment de l’acord del Consell de Ministres de l’11 de 
novembre del 2011.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la negociació 
per al traspàs efectiu i total dels recursos 
derivats del 0,7% de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques per a finalitats 
socials
Tram. 250-00867/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41901 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenta la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració.

Exposició de motius

El 16 de desembre de 2011, el Tribunal Suprem va eme-
tre una sentència que dóna la raó al Govern de la Gene-
ralitat en el recurs interposat el 2005 per la Conselleria 
de Benestar i Família contra les Bases Reguladores de 
la concessió de subvencions per a la realització de pro-
grames de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a 
l’assignació tributària de l’IRPF. En definitiva, es reco-
neix la competència exclusiva del Govern del nostre país 
en matèria de serveis socials i subvencions; i, per tant, la 
capacitat per a decidir plenament sobre la gestió dels di-
ners que els contribuents catalans destinen expressament 
a entitats socials a través de la declaració de l’IRPF.

Es tracta, evidentment, d’una molt bona notícia, que 
dóna resposta a una demanda àmpliament compartida 
per les principals formacions polítiques i entitats socials, 
i que resol una expressió més del dèficit fiscal que pateix 
el nostre país. L’any passat, un 30% dels catalans i ca-
talanes van optar per la casella de fins socials i un 12% 
ho van repartir entre aquesta i l’Església; la qual cosa va 
permetre que l’Estat ingressés 66 milions d’euros. Tot i 
això, aquest només en va retornar 29.

En un Dossier (núm. 11, del juny de 2011) elaborat per la 
Taula d’Entitats del Tercer sector, es posava clarament 
de manifest que aquest dèficit social no és conjuntural, 
sinó que es tracta d’un mal endèmic i es reconeixia ober-
tament que «només retornen a Catalunya la meitat dels 
diners que aportem i la xifra ni tan sols assoleix el que 
ens correspondria pel volum de població». La conse-
qüència indirecta del control de l’Estat ha estat, a més a 
més, la priorització de les grans entitats d’àmbit estatal 
i amb seu a Madrid, malgrat que bona part del teixit as-
sociatiu de Catalunya està format per entitats mitjanes i 
petites que es veuen excloses sistemàticament d’aquests 
recursos.

La sentència del Tribunal Suprem, però, no resol aquest 
conflicte de forma definitiva. En aquest sentit, resulta ne-
cessari concretar, el més aviat possible, la cessió plena 
i efectiva del 0,7% al Govern de la Generalitat per tal 
que se’n puguin beneficiar les entitats socials del país; 

sobretot tenint en compte que no hi ha excuses d’ordre 
econòmic (el traspàs significa, ni més ni menys, retenir 
allò que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya decidei-
xen destinar a fins socials, sense un cost afegit per part 
de l’Estat). La concreció d’aquesta competència, a més 
a més, resulta especialment urgent en uns moments en 
els que les entitats socials del nostre país han de mul-
tiplicar els seus esforços per fer front als efectes de la 
crisi econòmica i, al mateix temps, es veuen greument 
afectades per les reduccions i els endarreriments de les 
aportacions de les entitats d’estalvi i les administracions 
públiques, les quals provoquen problemes de gestió i re-
tallades substancials en les activitats que porten a terme.

Per aquest motiu, entenem que cal accelerar aquest tras-
pàs per tal que es pugui fer efectiu en la propera declara-
ció de renda i els ciutadans i ciutadanes puguin actuar en 
conseqüència; i, igualment, que resulta necessari estudi-
ar mecanismes de pressió política, social i jurídica en el 
supòsit que no es concreti enguany.

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

Proposta de resolució

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

1. Negociar, de forma immediata, el traspàs efectiu i to-
tal (incloses les condicions per optar-hi) dels recursos 
derivats del 0,7% de l’IRPF destinat a finalitats socials, 
per tal que pugui fer-se realitat en la propera campanya 
de la declaració de renda.

2. Impulsar, de forma paral·lela, una campanya de sensi-
bilització per tal que els ciutadans i ciutadanes optin per 
la casella de les finalitats socials en la propera declaració 
de la renda, amb el benentès que aquesta opció ha de 
beneficiar les entitats socials del nostre país.

3. Realitzar els estudis jurídics necessaris per a eventu-
alment impulsar possibles accions (inclosa l’objecció fis-
cal) en cas que el Govern de l’Estat es negui a fer efectiu 
el traspàs del 0,7% de l’IRPF d’enguany.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
de protocols d’adaptació i activitats extra-
escolars per a estudiants superdotats en 
centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 250-00868/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 41908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Davant la situació que tenen els estudiants superdotats 
en centres d’ensenyament primari i secundari, al no ha-
ver un protocol en cas de detecció de la superdotació 
per donar-li un recorregut escolar adient d’acord amb 
aquesta situació en el propi centre, sigui públic o con-
certat.

Així mateix, el fet que no hi hagin programades activi-
tats extraescolars específiques per als alumnes superdo-
tats, que assegurin que puguin desenvolupar totes les se-
ves habilitats dins el sistema educatiu, a més, del fet que 
a dia d’avui no hi ha programes específics d’ajuts pels 
pares i mares o tutors que tenen primogènits superdotats, 
que assegurin que davant la impossibilitat del centre en 
el que cursen els seus estudis, de fer front a la nova situ-
ació un cop diagnosticada, havent de canviar de centre, 
sense que això asseguri un mateix cost i una distància 
similar amb l’anterior centre.

Entenent que de la mateixa forma que s’estableixen 
programes específics per als estudiants amb dificultats, 
també s’ha d’assegurar que puguin desenvolupar tot el 
seu potencial, els estudiants superdotats.

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

Proposta de resolució

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

1. Establir un protocol que permeti adaptar la realitat 
d’aprenentatge que necessita un estudiant superdotat en 
els centres públics i concertats d’ensenyament primari 
i secundari, assegurant que no signifiqui un cost major 
pels pares o tutors d’acord amb el cost suportat fins a la 
seva diagnosi.

2. Establir un programa específic d’activitats extraesco-
lars per a estudiants superdotats que permeti un accés 
assequible als pares o tutors d’aquest tipus d’estudiants, 

garantint que puguin desenvolupar les seves potenciali-
tats d’acord amb les seves capacitats.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la freqüència del servei ferroviari entre 
Lleida i la Pobla de Segur i sobre l’elabora-
ció d’un pla de millorament d’aquesta línia
Tram. 250-00869/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41948 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat ha anunciat que a partir del 
proper 1 de febrer es reduirà de forma substancial els 
trajectes del servei ferroviari que es realitza a la línia 
Lleida-La Pobla de Segur.

Segons l’anunci realitzat es vol reduir de 8 a 4 els trajec-
tes entre Lleida i Balaguer en dia feiner i de 7 a 3 en dia 
festiu. I entre Lleida i La Pobla de Segur es pretén reduir 
el nombre de trajectes de 3 a 1 en dia laborable i a 1 en 
dia festiu.

Aquesta decisió deixaria el servei ferroviari Lleida-La 
Pobla de Segur en una situació residual. La reducció de 
l’oferta comportaria també una reducció de la demanda i 
posaria aquest servei ferroviari a un pas de la seva defi-
nitiva desaparició.

La línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur va ser 
traspassada el 2005 i és l’única línia d’ample ibèric que 
gestiona la Generalitat. El seu traspàs va ser reivindicat 
durant molt temps pel Govern de la Generalitat i per les 
administracions locals de les Terres de Lleida i del Piri-
neu. El traspàs va suposar una millora de la infraestruc-
tura ferroviària i un increment de l’oferta, que ara no es 
pot malmetre

Les comarques de les Terres de Lleida i del Pirineu pa-
teixen els efectes d’un procés de pèrdua de població i de 
capacitat econòmica que s’estan accentuant amb la crisi. 
El manteniment del servei ferroviari és una condició fo-
namental per garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans 
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i ciutadanes que viuen en aquestes comarques i l’equili-
bri territorial.

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

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

1. Mantenir el nombre de trajectes que circulen per la 
línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur.

2. Acordar un pla de millora de la línia de tren Lleida-La 
Pobla de Segur que inclogui, entre d’altres mesures: 

a) La modernització de l’equipament que opera en la lí-
nia, substituint els trens actuals (sèrie 592) per trens més 
petits (sèrie 596), que permetrien incrementar l’ocupació 
i estalviar en combustible.

b) L’assumpció plena de la gestió d’aquest servei ferrovi-
ari, ara operat per Renfe, per Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya.

c) La combinació de l’oferta del servei de la línia Lleida-
La Pobla amb el servei d’Avant i de Catalunya Exprés.

d) La coordinació horària del servei ferroviari de la línia 
Lleida-La Pobla, evitant solapaments amb el servei d’au-
tobús que fa el mateix trajecte.

e) Impulsar una campanya de promoció de l’ús del fer-
rocarril entre la ciutadania, difonent els horaris conjunts 
de transport públic de les comarques del Pallars amb 
Lleida i les connexions amb els serveis de transport pú-
blic cap a Barcelona.

3. Elaborar l’esmentat pla de millora amb la participació 
dels ajuntaments i els consells comarcals del territori per 
on transcórrer la línia de tren Lleida-La Pobla de Segur 

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de primer d’ESO i la 
creació d’una nova línia a P3 al Masnou
Tram. 250-00870/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41949 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament de Generalitat de Ca-
talunya, en el procés previ a l’inici de la preinscripció 
i matrícula per al curs 2012-2013, ha informat l’Ajunta-
ment del Masnou de la seva intenció de reduir l’actual 
oferta educativa de primer d’ESO al municipi i, per tant, 
de passar dels 8 grups existents aquest curs als 7 per al 
curs vinent.

Així mateix, les dades de què actualment es disposa po-
sen de manifest que el nombre d’infants en condicions de 
cursar els ensenyaments corresponents a P3 al Masnou 
és de 269.

Una vegada coneguda aquesta informació, el passat 22 
de desembre, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va apro-
var, per unanimitat, una moció en la qual manifesta el 
seu desacord davant la planificació que el Departament 
d’Ensenyament ha realitzat per al curs escolar 2012-2013 
al Masnou i li demana que, per al curs escolar 2012-
2013, es mantingui l’oferta de 8 grups per a cursar 1r 
d’ESO i que, pel que fa referència a P3, garanteixi la cre-
ació d’una nova línia a P3.

Aquesta moció s’ha fet arribar al Director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Maresme - Vallès Ori-
ental, a la Consellera d’Ensenyament, al President i al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Par-
lamentaris del Parlament de Catalunya, als membres del 
Consell Escolar Municipal, als claustres i a les AMPA 
dels centres educatius, i a les entitats i col·lectius del mu-
nicipi del Masnou.

Tal i com també es recull a la moció, no és la primera 
vegada que les decisions de la Generalitat de Catalunya 
han provocat importants problemes en els processos de 
preinscripció i matrícula al Masnou, ni tampoc és la 
primera vegada que aquestes decisions s’adopten sense 
respectar les competències que l’actual marc legal atorga 
als ajuntaments en matèria educativa i més concretament 
a les Taules Mixtes de Planificació i a les OME en l’àm-
bit de la planificació de l’oferta educativa i en els proces-
sos de preinscripció i matrícula.

Així mateix, el Consell Escolar Municipal, en la seva 
sessió extraordinària celebrada el 12 de desembre, va 
acordar per unanimitat adreçar un escrit a la Consellera 
d’Ensenyament en el qual se li manifesta el seu desacord 
amb la decisió presa unilateralment i al marge de l’OME 
i la Taula Mixta de Planificació del Masnou i se li dema-
na que revisi la seva decisió i, per tant, que mantingui 
els vuit grups de primer d’ESO per al curs 2012– 2013 
i que garanteixi la creació d’una nova línia a P3 per al 
curs 2012-2013.

Les dades de les quals disposa el municipi posen de ma-
nifest que, si es suprimeix una línia de primer d’ESO per 
al curs 2012-2013, la nova oferta de grups només perme-
tria oferir 210 places escolars i que, per tant, no es podria 
atendre la demanda estimada de places, que la comunitat 
educativa del Masnou situa aproximadament en 230.

A més, les dades relatives als alumnes actualment esco-
laritzats als cursos inferiors de primària demostren que 
el grup que es pretén suprimir per al curs vinent s’hauria 
de tornar a crear per al curs 2013-2014 i mantenir-se per 
als cursos següents.
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D’acord amb aquests antecedents, el Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa veu amb preocupació tant el contingut de la 
decisió anunciada com que la mateixa s’hagi pres uni-
lateralment per part del Departament d’Ensenyament, 
sense respectar les competències municipals.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Mantenir, per al curs 2012–2013, l’actual oferta de 8 
grups de primer d’ESO al Masnou (Maresme).

2) Garantir, per al curs escolar 2012-2013, la creació 
d’una nova línia a P3 a la població del Masnou, per tal 
que es pugui donar resposta a totes les demandes previsi-
bles de places sense que això suposi un augment de ràtio 
a les aules de P3.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar 
dels barons d’Esponellà
Tram. 250-00871/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 41973 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre l’arxiu familiar de 
la Baronia d’Esponellà, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

En els darrers anys, els arxius públics del nostre país 
han fet un esforç notable per millorar l’accessibilitat dels 
fons documentals privats –tant de particulars com d’em-
preses i entitats– a través de les diferents fórmules, com 
ara la donació, la cessió temporal i/o la digitalització. 
Tot i això, encara resten una bona quantitat d’arxius o 
col·leccions privades que, si bé contenen documentació 
fonamental per tal de reconstruir la història del nostre 
país, presenten enormes dificultats d’accés per als estu-
diosos; i, al mateix temps, generen un munt d’incerteses 
sobre el seu futur.

Un d’aquests és l’Arxiu Familiar de la Baronia d’Espo-
nellà, que es troba emplaçat en un cortijo del municipi 
de Gaucín, situat a l’extrem sud de la província de Mála-
ga. Aquest arxiu, actualment custodiat pel senyor An-
toni de Fortuny, baró de San Luís, està format per prop 
de 2.400 documents que abasten des del segle IX fins 
el XX i que contenen valuosa informació dels municipis 
d’Almacelles, Banyoles, Barcelona, Esponellà, Mataró, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Pere de Vilamajor o Tiana, 
entre d’altres. En l’actualitat, tot i les facilitats donades 
pel senyor Antoni de Fortuny, el seu accés per part dels 
estudiosos té força complicacions, principalment deriva-
des de la seva ubicació i de la manca de digitalització, 
la qual cosa impedeix que es pugui consultar de forma 
adequada.

El senyor Antoni de Fortuny, que actualment custodia 
aquest fons, ha mostrat explícitament la seva predispo-
sició per tal que aquest arxiu es pugui digitalitzar. Així 
ho va confirmar, el passat 1 de març, en una carta adre-
çada a l’Alcaldessa d’Esponellà, Rosa Teixidor, després 
d’atendre una petició de l’Ajuntament. En aquest escrit, 
el baró de San Luis manifestava que «no tinc cap incon-
venient que sigui digitalitzat sempre i quan estiguem 
d’acord en un protocol de com dur-ho a terme sense 
que l’arxiu es desorganitzi ni es deteriori, especificant 
quin professional durà a terme aquesta digitalització, 
quan temps durarà i no es tregui de la biblioteca cap 
document». Atesa la importància de la documentació, 
entenem que des de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural i, més concretament, des de l’Arxiu Nacional 
de Catalunya, caldria establir contactes amb l’esmentat 
senyor amb l’objectiu d’avaluar la importància de la do-
cumentació dipositada a l’Arxiu Familiar de la Baronia 
d’Esponellà i fer-lo molt més accessible a través de les 
fórmules que s’acordin.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els 
tràmits per tal d’avaluar la importància del fons de l’Ar-
xiu Familiar dels Barons d’Esponellà, que actualment 
es troba al municipi de Gaucín (Málaga), i arribar a un 
acord amb el seu propietari que en permeti l’accessibili-
tat per part dels estudiosos, ja sigui a través de la dona-
ció, la cessió o la digitalització del seu fons.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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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 del Reial decret llei 9/2009, del 
26 de juny, sobre reestructuració bancària i 
reforçament dels recursos propis de les en-
titats de crèdit, per tal d’introduir garanties 
de manteniment del dret a l’habitatge en els 
procediments d’execució hipotecària que 
afectin l’habitatge habitual
Tram. 270-00013/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41546 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, i Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 154 del Reglament del Parla-
ment, presenten i formulen la proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de 
llei següent de modificació del R.D.L. 9/2009 de 26 de 
juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels 
recursos propis de les entitats de crèdit, per tal d’in-
troduir garanties de manteniment del dret a l’habitatge 
en els procediments d’execució hipotecària que afecti 
l’habitatge habitual: 

Exposició de motius

Justificació de la iniciativa 

El Reial Decret-Llei 9/2009, de 26 de juny, sobre rees-
tructuració bancària i reforçament dels recursos propis 
de les entitats de crèdit, convalidat per Resolució del 
Congrés dels Diputats, de 8 de juliol de 2009, (BOE. 
núm. 172, de 17 de juliol de 2009), es va aprovar a partir 
de la constatació de que el sistema bancari espanyol no 
ha estat immune a la crisi financera posada de manifest 
a partir de l’any 2007, degut– segons s’afirma a la seva 
exposició de motius– a dues raons principals: un dràs-
tic enduriment de l’accés al finançament de mercat i per 
assolir liquiditat, i un deteriorament dels actius, especi-
alment d’aquells derivats de l’exposició al sector de la 
promoció immobiliària i el de la construcció, incloent-hi 
tant el deute empresarial com el dels compradors finals 
dels immobles.

El R.D.L. referit va crear el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) amb l’objectiu declarat 
d’implantar una estratègia que afavoreixi la solució dels 
problemes per mitjà d’una reestructuració ordenada del 
sistema bancari i de caixes espanyol, per tal de mante-
nir la confiança en el sistema financer nacional i d’in-
crementar la seva fortalesa i solvència de forma que les 

entitats que subsisteixin siguin sòlides i puguin proveir 
de crèdit amb normalitat.

Aquest procés de reestructuració s’articula en tres fases: 
(I) la recerca d’una solució privada per part de la pròpia 
entitat de crèdit, (II) l’adopció de mesures per a afrontar 
debilitats que poden afectar a la viabilitat de les entitats 
de crèdit amb la participació dels Fons de Garantia de 
Depòsits en entitats de crèdit (III) els processos de rees-
tructuració amb la intervenció del Fons de Reestructura-
ció Ordenada Bancària.

En aquests moments, gener del 2012 aquest procés ha 
portat ja a una forta reestructuració del sistema de bancs 
i caixes al conjunt de l’Estat espanyol, que a Catalunya 
s’ha concretat, primer, amb un procés de concentració 
de caixes catalanes i –finalment– en la bancarització del 
negoci creditici de totes les noves caixes agrupades i, en 
la majoria dels casos, l’entrada de capital públic a través 
del FROB en els nous bancs, amb una presa de posició 
majoritària en el capital de dites entitats que, de fet i de 
dret, han passat doncs a ser bancs de titularitat pública 
majoritària.

No es pot passar per alt però que en l’origen del proble-
ma hi ha una política d’oferta creditícia immoderada, ir-
responsable i incontrolada, causa directa de la bombolla 
immobiliària, amb la creació d’una artificiosa disponi-
bilitat de diner a crèdit, abocada al sector de la promo-
ció, construcció i venda d’immobles, que ha generat un 
fort sobreendeutament de les famílies i de les petites i 
mitjanes empreses, fins al punt que Espanya va assolir 
els majors índexs d’endeutament privat del món, la qual 
cosa explica bona part de la cruesa de la crisi actual. El 
volum del sobreendeutament privat és avui superior al 
bilió d’euros, una quantitat curiosament equivalent tant 
al PIB espanyol com a la suma del deute de les promoto-
res, les constructores i les hipoteques a càrrec de famí-
lies i empreses.

En la creació d’aquest desgavell financer, immobiliari i 
social, hi ha uns responsables principals molt clars: els 
alts directius i òrgans d’administració de les entitats de 
crèdit; l’equip de govern del Banc d’Espanya per haver 
consentit, quan no alenat, aquella disbauxa creditícia 
sense exercir les seves obligacions de control i mode-
ració i, en fi, amb igual o superior responsabilitat, les 
autoritats econòmiques del govern de l’Estat i de la Unió 
Europea i la UEM, inclòs el Banc Central Europeu.

Però, a més de responsables, hi ha víctimes d’aquesta si-
tuació: els centenars de milers de famílies que no poden 
fer front a les obligacions derivades de les hipoteques fir-
mades per l’adquisició del seu habitatge habitual, assu-
mides de forma enganyosa, o com a mínim amb clamo-
rosa manca d’informació o de previsió sobre els efectes 
perversos de la combinació entre l’esclat inevitable de la 
bombolla immobiliària i la destrucció de llocs de treball.

Per això, no es pot considerar suficient, ni just, que a 
l’hora d’abordar els efectes de la crisis financera, que és a 
Espanya sobretot una crisis del crèdit hipotecari, l’Estat 
sols es preocupi de salvar i reforçar la solvència de les 
entitats bancàries –bancs i caixes– amb l’aportació de 
milers de milions de euros, per sanejar els seus comptes 
i evitar els efectes negatius sobre els seus comptes de re-
sultats de la morositat de persones, famílies i empreses, 
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i en canvi no s’adopti cap mesura per garantir una pro-
tecció necessària i justa dels ciutadans i les ciutadanes 
que es troben en risc de perdre els seus habitatges com 
a conseqüència de les dificultats en el pagament de les 
hipoteques concedides per aquelles entitats.

Un Fons de Reestructuració Ordenada del nostre sistema 
financer, dotat amb diners públics procedents dels im-
postos pagats pels ciutadans i les ciutadanes, ha de servir 
també per garantir el dret a l’habitatge digne de totes les 
persones que, per raó de pèrdua del lloc de treball o per 
altres causes no fraudulentes, es veuen impossibilitades 
de fer front al pagament de les quotes hipotecàries deri-
vades de la compra del seu habitatge habitual.

Cal fer efectiu el principi de que la protecció constituci-
onal de la propietat (article 33 de la CE), està vinculada 
a la seva funció social, el contingut de la qual s’ha de 
delimitar de conformitat amb la llei.

Sens dubte, tots aquells que firmen una hipoteca es com-
prometen al retorn de la quantitat prestada i al pagament 
puntual dels interessos corresponents. Però el que la llei 
no pot permetre és l’asimetria que es produeix quan en 
un moment de crisi com l’actual es produeix un doble 
tractament asimètric, consistent en que, per una banda, 
l’Estat considera risc sistèmic la insolvència bancària i 
destina diners públics a resoldre-la mentre que no con-
sidera de la mateixa forma que centenars de milers de 
famílies, víctimes de la crisi, no sols perdin l’habitatge 
habitual del qual ja han pagat costos d’entrada fiscals 
i financers, sinó que a sobre quedin endeutades com a 
resultat dels mecanismes de recuperació dels riscos en 
mans dels bancs; i per una altra banda, també es produ-
eix asimetria quan les empreses promotores, amb graus 
d’insolvència molt superiors als dels particulars i amb 
major responsabilitat que aquells en la bombolla immo-
biliària, són tractats preferentment pels bancs a través de 
dacions massives dels seus actius sense deute residual. 
La llei no pot emparar ni la mala fe, ni l’abús del dret, ni 
l’exercici antisocial d’aquest. Ben al contrari, preveu que 
en aquests casos es puguin adoptar les mesures judicials 
i administratives, o indemnitzacions, que impedeixin la 
situació abusiva (article 7 del CC). Però la Llei sí ha de 
tenir un tracte equitatiu amb aquells que són víctimes de 
la crisi que no han generat i sobre els quals no pot caure 
un càstig injust i, en tot cas, redundant.

En conseqüència, aquesta iniciativa legislativa introdu-
eix límits a l’exercici de les facultats d’execució hipote-
cària –és a dir, a les possibilitats de desnonament per 
impagament de quotes de préstecs hipotecaris associats 
a l’adquisició del habitatge habitual– per a totes aquelles 
entitats de crèdit –bancs o caixes– que hagin estat resca-
tades per fons públics procedents del FROB o que es be-
neficiïn de l’aval públic sobre els seus dipòsits, de forma 
que es prioritzi la fórmula de dació en pagament i d’al-
tres modalitats d’acords amb els deutors que els garan-
teixin, en tot cas, el manteniment del dret a l’habitatge.

Les conseqüències econòmiques d’aquestes operacions, 
és a dir, el diferencial entre el valor d’adjudicació en pa-
gament en procediment d’execució hipotecària o en pro-
cediment previ de mediació o acord voluntari i l’import 
del principal pendent d’amortització, s’han d’integrar 
en els passius de les entitats rescatades que –de fet– ja 

han estat majoritàriament provisionats, en expectativa 
d’insolvències, o ho serien igualment en cas d’execució 
hipotecària amb adjudicació per manca de postors i llan-
çament dels titulars.

De fet, tots els informes fets públics en els darrers me-
sos pel Banc d’Espanya, per diverses entitats financeres i 
serveis d’estudis associats i per les memòries anuals dels 
bancs i caixes indiquen clarament que la major part del 
risc de les entitats financeres espanyoles es troba en el 
sòl finançat, bona part del qual ja està en mans de les 
entitats a través majoritàriament de les dacions acor-
dades amb les empreses promotores, calculant-se que 
l’enorme depreciació mitjana d’aquest sòl (d’entre el 60% 
i el 80%), pot acabar generant una pèrdua acumulada 
als balanços d’entre 100.000 i 150.000 milions d’euros, 
motiu pel qual les institucions comunitàries urgeixen la 
recapitalització dels bancs espanyols. Aquesta dada ve 
complementada amb la de morositat de les promotores, 
que està per sobre del 15% del deute de més de 300.000 
milions d’euros tot i les dacions ja realitzades. En can-
vi, la morositat dels particulars és molt menor, al voltant 
del 6%. Els càlculs sobre el cost per part de les entitats 
financeres d’assumir la dació amb saldo del deute no su-
peren en el pitjor dels casos, els 30.000 milions d’euros, 
sobre els 600.000 milions adeutats, i val a dir que bona 
part de la quantitat citada no seria mai recuperada pels 
bancs a través del manteniment del deute, ja que les fa-
mílies haurien de prioritzar la satisfacció de les seves ne-
cessitats de sostre. De fet, això ja està obligant al sector 
públic a assumir despeses importants en subvencions al 
lloguer i cessió d’habitatge social, amb un nou exemple 
de socialització de pèrdues financeres.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
de Diputats la Proposició de llei de modificació 
del R.D.L. 9/2009 de 26 de juny, sobre 
reestructuració bancària i reforçament dels 
recursos propis de les entitats de crèdit, per tal 
d’introduir garanties de manteniment del dret 
a l’habitatge en els procediments d’execució 
hipotecària que afecti l’habitatge habitual

Modificació del R.D.L. 9/2009 de 26 de juny, 
sobre re-estructuració bancària i reforçament 
dels recursos propis de les entitats de crèdit.

Article Primer

S’afegeix un nou Títol III

Garanties de manteniment del dret a l’habitatge en els 
procediments d’execució hipotecària que afecti l’habitat-
ge habitual i criteris de gestió pels habitatges que inte-
grin els actius de les entitats acollides al FROB o comp-
tin amb aval públic dels dipòsits

Amb el següent articulat: 

Article 10. Les entitats de crèdit que comptin amb 
l’aportació de capital procedent del Fons de Reestruc-
turació Ordenada Bancària (FROB) o aval públic dels 
dipòsits, en els procediments d’execució de dèbits deri-
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vats de crèdits o préstecs amb garantia hipotecària que 
gravin l’habitatge en què resideixi habitualment el deutor 
creditici, abans de poder instar l’execució hipotecària en 
subhasta pública, hauran d’acreditar, de forma fefaent, 
haver ofert al deutor la possibilitat de cancel·lar totalment 
el seu crèdit, inclòs el principal i interessos i l’assumpció 
de l’import de l’Impost municipal que grava la transmis-
sió de béns immobles (IIVTNU), amb el lliurament de la 
propietat de l’habitatge afectat.

Article 11. Els habitatges dels què resultin adjudicatàri-
es les entitats de crèdit que comptin amb aportació de 
capital procedent del Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària (FROB) o amb aval públic dels dipòsits, com 
a conseqüència de procediments d’execució hipotecària, 
en que s’hagi exercit la dació en pagament o en els que 
no hi hagi postor, hauran d’activar-se tornant a complir 
la seva funció social d’acollir a persones necessitades 
d’habitatge, en el termini màxim d’un any a comptar de 
que sigui efectiva l’adjudicació, per qualsevol dels se-
güents sistemes: 

1. Cessió directa en arrendament, prioritàriament a preu 
protegit, amb preferència als que eren ocupants habituals 
de l’habitatge en el moment de la seva subhasta o adjudi-
cació en pagament.

2. Convenis amb agències d’habitatge estatals, autonò-
miques o locals, o amb entitats sense ànim de lucre i amb 
xarxes d’intermediació social per la seva incorporació 
a un sistema públic i transparent, d’accés a l’habitatge, 
per a persones que no disposin d’habitatge habitual en 
propietat, per mitjà del lloguer protegit, la requalificació 
com habitatges amb protecció oficial, ja sigui en venda, 
lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l’ús.

3. Posada a la venda a preu no superior al de preu con-
certat en aquells casos en que la dació o el remat de la 
subhasta s’hagi produït per un preu inferior al citat.

Article Segon

S’afegeix un Títol IV amb el següent enunciat: 

Destinació dels beneficis generats pels bancs formats 
com a conseqüència de la fusió o reconversió de caixes 
d’estalvis.

Article 12. Els dividends del FROB, és a dir, els benefi-
cis nets que es generin per l’activitat ordinària o els re-
sultats extraordinaris, un cop pagats impostos i cobertes 
les reserves i provisions legalment requerides, de les en-
titats bancaries creades com a conseqüència de la fusió i 
reconversió de caixes d’estalvis, que comptin amb apor-
tacions del FROB, hauran de revertir-se íntegrament en 
l’obra social de les respectives caixes d’estalvi d’origen, 
de forma proporcional a la seva valoració en el moment 
de fer-se la integració o la intervenció.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

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

3.40. PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix el Programa de drets i ciutadania per 
al període 2014-2020
Tram. 295-00142/09

Observacions formulades
Reg. 41041 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

Observacions formulades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 41041)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
181 del reglament del Parlament, presenta les observaci-
ons següents al Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu 
i del Consell pel qual s’estableix el Programa de drets i 
ciutadania per al període 2014-2020 (tram. 295-00142/09).

Observacions

La proposta de Reglament estableix el programa de 
Drets i Ciutadania a la UE, pel període entre 1 de gener 
de 2014 i el 31 de desembre de 2020, amb l’objectiu de 
fomentar i recolzar la realització efectiva dels drets fo-
namentals reconeguts a la ciutadania europea. Així, com 
objectius específics, en el seu article 4, s’estableix: con-
tribuir a la millora dels drets derivats de la ciutadania de 
la Unió Europea; el principi de no discriminació per mo-
tius de sexe, religió, raça, discapacitat, edat o orientació 
sexual; igualtat entre homes i dones; dret a la protecció 
de dades personals; drets del menor; drets dels consumi-
dors; i dret a la llibertat d’empresa en el mercat interior.

El Programa de Drets i Ciutadania és el resultant de 
fusió de tres programes actuals: el Programa de Drets 
i Ciutadania, el Programa Daphne III (actualment, hi 
han obertes convocatòries d’ajuts, en l’àmbit de Justícia 
i Drets Fonamentals), i les seccions de «No Discrimi-
nació i Diversitat» i «Igualtat de Gènere» del Programa 
per l’Ocupació i Solidaritat Social (PROGRESS). Amb 
la fusió d’aquests programes es pretén aconseguir una 
perspectiva global de la financiació en aquest àmbit.

La financiació del Programa es concentra en activitats en 
què la intervenció de la UE pot aportar un valor afegit a 
l’actuació dels estats membres. Per tal de garantir l’efici-
ència en l’assignació dels fons amb càrrec al Pressupost 
de la UE, es procurarà la coherència i complementarietat 
entre aquest Programa i altres instruments de la UE, com 
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seria, en particular, el Programa de Justícia. En referèn-
cia a aquest Programa de Justícia, l’article 10.2 estableix 
que es podrà compartir recursos per tal d’executar ac-
cions que responguin als objectius dels dos programes.

Aquest Programa incideix en competències que té atri-
buïdes el Departament de Justícia, bàsicament, per la re-
ferència a la seva complementarietat amb el Programa de 
Justícia (article 10.2 referit). Pel que fa a la competència 
del Departament de Justícia, en matèria de mitjans per-
sonals, deriva de l’article 103 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya que atribueix a la Generalitat la competèn-
cia normativa, executiva, i de gestió respecte del perso-
nal; i en matèria de mitjans materials, deriva de l’article 
104 de l’Estatut d’Autonomia. Finalment, l’article 3.13.1 
del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, 
denominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, estableix que corresponen al Departament 
de Justícia les funcions relacionades amb l’Administració 
de Justícia a Catalunya i la seva modernització.

A banda de les competències afectades del Departament 
de Justícia, pel que fa a la complementarietat d’aquest 
programa amb el Programa de Justícia (art. 10.2 de la 
proposta de Reglament), cal tenir en compte l’article 4 
que estableix com a objectius específics, entre d’altres, 
el contribuir a garantir el dret a la protecció de les da-
des personals. En l’àmbit del Departament de Justícia, 
a Catalunya, de conformitat amb l’art. 25.1 del Decret 
333/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departa-
ment de Justícia, les funcions de gestionar i supervisar la 
política de seguretat de la informació, i específicament la 
protecció de dades de caràcter personal dels fitxers ges-
tionats pel departament, corresponen al Gabinet Tècnic.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix el Programa de justícia per al període 
2014-2020
Tram. 295-00143/09

Observacions formulades
Reg. 41042 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

Observacions formulades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 41042)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 181 del reglament del Parlament, presenta les obser-
vacions següents al Control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la Proposta de reglament del Parlament 

Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de 
justícia per al període 2014-2020 (tram. 295-00143/09).

Observacions

El Reglament esmentat a l’encapçalament s’emmarca en 
l’àmbit de la lluita contra la droga i crea el que anomena 
Programa de Justícia amb un objectiu general que defi-
neix l’article 4 (com és el de contribuir a la creació d’un 
espai europeu de justícia mitjançant el foment de la co-
operació judicial en matèria civil i penal) i uns objectius 
específics que es defineixen a l’article 5.

Al seu torn, amb la finalitat d’assolir aquests objectius, 
es preveu que el Programa financi diferents tipus d’acci-
ons, entre les quals n’hi ha que en efecte incideixen en 
l’àmbit de les competències que té atribuïdes el Depar-
tament de Justícia en matèria de justícia. És el cas de la 
formació del personal al servei de l’Administració de jus-
tícia (lletra b) de l’apartat 2 de l’article 6 del Reglament); 
o del funcionament i manteniment de sistemes i eines 
que utilitzin tecnologies de la informació i la comunica-
ció (lletra c) in fine del mateix precepte).

La competència del Departament de Justícia pel que fa 
al personal al servei de l’Administració de justícia deri-
va actualment de l’article 103 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, que atribueix a la Generalitat la compe-
tència normativa, executiva i de gestió respecte del dit 
personal i de l’article 3.13.1 del Decret 200/2010, de 27 
de desembre, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, que estableix que 
corresponen al Departament de Justícia les funcions re-
lacionades amb l’Administració de justícia a Catalunya i 
la seva modernització. La competència sobre el personal 
no judicial, al seu torn, va ser traspassada de l’Adminis-
tració de l’Estat a la Generalitat en virtut del Reial decret 
441/1996, d’1 de març.

Pel que fa als sistemes informàtics i de comunicació, la 
competència del Departament resulta de l’article 104.c) 
de l’EAC el qual atribueix a la Generalitat la competència 
sobre els mitjans materials de l’Administració de justícia 
a Catalunya, amb el benentès que, al seu torn, la compe-
tència en matèria de provisió dels mitjans materials i eco-
nòmics necessaris per al funcionament de l’Administració 
de justícia a Catalunya, va ser traspassada de l’Adminis-
tració de l’Estat a la Generalitat en virtut del Reial decret 
966/1990, de 20 de juliol. Segons el mateix article 104.c) 
de l’Estatut, aquesta competència sobre mitjans materials 
inclou en tot cas la configuració, la implantació i el mante-
niment dels sistemes informàtics i de comunicació.

Per tant, tenint en compte que sí resulten afectades les 
competències de la Generalitat en matèria de justícia, en 
els aspectes i en els termes damunt esmentats, cal valo-
rar l’oportunitat de participar en aquest Programa, per 
obtenir finançament de les qüestions sobre les quals el 
Departament té efectivament competències assumides, 
dins el marc de l’accés a la justícia a nivell europeu i la 
interoperabilitat i modernització de les TIC.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Consell 
per la qual s’estableix un marc pluriennal 
per a l’Agència dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea per al període 2013-2017
Tram. 295-00155/09

Observacions formulades
Reg. 41669 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

Observacions formulades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 41669)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 181 del reglament del Parlament, presenta les obser-
vacions següents al Control del principi de subsidiarietat 
amb relació a la Proposta de decisió del Consell per la 
qual s’estableix un marc pluriennal per a l’Agència dels 
Drets Fonamentals de la Unió Europea per al període 
2013-2017 (tram. 295-00155/09).

Observacions 
En data 15 de febrer de 2007 el Consell de la UE va 
adoptar el Reglament (CE) num. 168/2007 pel qual es 
crea l’Agència dels Drets Fonamentals de la UE. Dita 
Agència va començar a treballar en data 1 de març de 
2007. L’objectiu de l’Agència és proporcionar assesso-
rament als estats membres, institucions, organismes, 
en matèria de drets fonamentals, per tal d’ajudar-los a 
respectar aquests drets plenament, quan adoptin mesu-
res o actuacions dins l’àmbit de les seves competències. 
Entre d’altres, té funcions com la recopilació de dades 
i informació, l’assessorament mitjançant l’elaboració de 
dictàmens i informes, la cooperació amb la societat civil, 
i la sensibilització del públic sobre els drets fonamentals.

Per dur a terme les seves funcions, cada cinc anys es 
determina mitjançant un marc plurianual els àmbits te-
màtics de la seva activitat. Així, mitjançant la Decisió 
2008/203/CE es va determinar el marc plurianual pels 
anys 2007-2012, que entre d’altres, establia com a àmbits 
temàtics: el racisme i la xenofòbia; les discriminacions 
per raó de sexe, religió, orientació sexual; indemnització 
a les víctimes; drets dels infants; etc.

Enguany, la Proposta de Decisió del Consell, pel qual 
s’estableix el marc plurianual per l’Agència dels Drets 
fonamentals de la UE pel període 2013-2017, recull en 
el seu article 2, els següents àmbits temàtics: l’accés a 
la justícia, les víctimes dels delictes; la societat de la in-
formació, i en particular, el respecte a la intimitat i la 
protecció de les dades personals; la cooperación poli-
cial; la cooperación judicial; els drets de la infància; la 
discriminació per raó de sexe, religió, orientació sexual; 
indemnització a les víctimes; etc.

En l’article 3 de la Proposta de Decisió, es regula la com-
plementarietat i la cooperació de l’Agència amb altres or-
ganismes de la UE i dels estats membres, així com amb 
organitzacions internacionals i societat civil. En particu-
lar, el seu punt 3.4 remarca la importància de garantir el 

respecte a la intimitat i protecció de dades personals per 
part de les institucions i òrgans de la UE.

En referència a la incidència en àmbits competencials 
del Departament de Justícia, caldria fer referència en tot 
cas, als àmbits d’actuació recollits en la proposta que es-
tan relacionats amb l’Administració de Justícia com seria 
l’accés a la justícia, la cooperació judicial, i finalment, la 
societat de la informació, i el respecte a la intimitat i la 
protecció de les dades personals.

En aquest sentit, en relació a les competències del Depar-
tament de Justícia, en matèria de mitjans personals, l’ar-
ticle 103 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix 
a la Generalitat la competència normativa, executiva, i 
de gestió respecte del personal; i en matèria de mitjans 
materials, deriva de l’article 104 de l’Estatut d’Autono-
mia. Finalment, l’article 3.13.1 del Decret 200/2010, de 
27 de desembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, estableix que 
corresponen al Departament de Justícia les funcions re-
lacionades amb l’Administració de Justícia a Catalunya i 
la seva modernització.

En concret, l’àmbit d’actuació que recull la Proposta de 
Decisió i que es refereix a l’accés a la justícia, implica no 
només el dret a la tutela efectiva, sinó també l’accés a una 
justícia eficaç i independent (segons s’exposa en el punt 
5 de l’exposició de motius de la Proposta). Aquest àmbit 
d’actuació estaria relacionat amb les competències de la 
Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, 
conforme recull l’article 45.1 del Decret 333/2011, de re-
estructuració del departament de Justícia, que estableix 
com una de les funcions de la Secretaria «dur a terme 
les actuacions de millora de l’administració de Justícia 
a Catalunya i apropar-la a la ciutadania» (art. 45.1.e).

Així mateix, la funció de la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de Justícia de «vetllar pel manteniment 
dels sistemes d’informació dins del seu àmbit competen-
cial» (art. 45.1.f del Decret 333/2011, de reestructuració 
del Departament de Justícia) també tindria relació amb 
l’àmbit d’actuació de l’Agència relacionat amb la societat 
de la informació, sense oblidar que, de conformitat amb 
l’art. 25.1 del Decret 333/2011, les funcions de gestionar 
i supervisar la política de seguretat de la informació, i 
específicament la protecció de dades de caràcter perso-
nal dels fitxers gestionats pel departament, corresponen 
al Gabinet Tècnic del Departament de Justícia.

En definitiva, l’objectiu de l’Agència és proporcionar as-
sessorament als estats membres, institucions, organis-
mes, en matèria de drets fonamentals, per tal d’ajudar-los 
a respectar aquests drets plenament, quan adoptin mesu-
res o actuacions dins l’àmbit de les seves competències.

Els àmbits d’actuació que recull la Proposta de Decisió i 
que es refereixen a l’accés a la justícia i a la societat de la 
informació estarien relacionats amb les competències de 
la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Jus-
tícia, sense que això impliqui invasió de competències, 
sinó que comporta una complementarietat i cooperació 
en els àmbits d’actuació esmentats.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

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

Accés al ple exercici de la condició de par-
lamentària

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 31 de ge-
ner de 2012, atès que la diputada Sra. Sonia Egea Pé-
rez ha complert els requisits que estableix l’article 16.1 
del Reglament (credencial: reg. 41399; acatament de la 
Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 
42011; declaració d’activitats i béns: reg. 42079 i 42080), 
ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de 
la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/09

Substitució de diputats
Reg. 41402 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran President o Presidenta i 
portaveu de cadascuna de les Comissions: 

– Comissió: Empresa i Ocupació

José A. Coto Roquet (Portaveu)

Rafel Luna i Vivas

Comuniquem, igualment, que el diputat Senyor Rafel 
Luna i Vivas continua sent President de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 41405 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran President o Presidenta i 
portaveu de cadascuna de les Comissions: 

– Comissió: Justícia

Pere Calbó i Roca (portaveu)

Maria José Garcia Cuevas

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/09

Substitució de diputats
Reg. 41407 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran President o Presidenta i 
portaveu de cadascuna de les Comissions: 

– Comissió: Interior

Jordi Roca Mas (portaveu)

Pere Calbó i Roca

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural
Tram. 410-00006/09

Substitució de diputats
Reg. 41408 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran President o Presidenta i 
portaveu de cadascuna de les Comissions: 

– Comissió: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural

Dolors López Aguilar (portaveu)

Marisa Xandri Pujol

Comuniquem, igualment, que la diputada Senyora Ma-
risa Xandri i Pujol continua sent Vicepresidenta de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/09

Substitució de diputats
Reg. 41410 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran President o Presidenta i 
portaveu de cadascuna de les Comissions: 

– Comissió: Ensenyament i Universitats

Pere Chumillas Zurilla (portaveu)

Juan Milián Querol

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09

Substitució de diputats
Reg. 41411 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran President o Presidenta i 
portaveu de cadascuna de les Comissions: 

– Comissió: Salut

Eva Garcia Rodríguez (portaveu)

Sonia Esplugas González

Comuniquem, igualment, que la diputada Senyora Sonia 
Esplugas González en serà Vicepresidenta de la Comis-
sió de Salut.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 41414 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran President o Presidenta i 
portaveu de cadascuna de les Comissions: 

– Comissió: Peticions

Dolors Montserrat i Culleré (portaveu)

Sonia Egea Pérez

Comuniquem, igualment, que la diputada Senyora Sonia 
Egea Pérez en serà Secretària de la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones
Tram. 411-00001/09

Substitució de diputats
Reg. 41413 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

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 les 
següents adscripcions de diputats i diputades a les Co-
missions parlamentàries, així com la designació dels di-
putats i diputades que en seran President o Presidenta i 
portaveu de cadascuna de les Comissions: 

– Comissió: Igualtat

Sonia Esplugas González (portaveu)

Sonia Egea Pérez

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

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

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 42126 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Egea Pérez, d’acord amb el que disposa l’article 
20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, mani-
festa la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

La diputada Vist i plau
Sonia Egea Pérez Josep Enric Millo i Rocher
 Portaveu del GP PPC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 234/
IX, sobre un estudi de l’estat de les platges 
de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 290-00223/09

Revisió de l’acord
Mesa del Parlament, 31.01.2012

Acord: La Mesa revisa l’acord núm. 15, del 17 de gener 
de 2012 i acorda de no admetre a tràmit la sol·licitud del 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40623, 
BOPC 230, del 23 de gener de 2012), atès que, d’acord 
amb l’article 140.2 del Reglament i els precedents, el ter-
mini de què disposa el Govern per a retre comptes fineix 
el 17 de febrer de 2012.

Control del compliment de la Resolució 235/
IX, sobre l’impacte acústic de la carretera 
C-31 al pas per Gavà Mar (Baix Llobregat)
Tram. 290-00224/09

Revisió de l’acord
Mesa del Parlament, 31.01.2012

Acord: La Mesa revisa l’acord núm. 16, del 17 de gener 
de 2012 i acorda de no admetre a tràmit la sol·licitud del 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40622, 
BOPC 230, del 23 de gener de 2012), atès que, d’acord 
amb l’article 140.2 del Reglament i els precedents, el ter-
mini de què disposa el Govern per a retre comptes fineix 
el 17 de febrer de 2012.

Control del compliment de la Resolució 245/
IX, sobre les afectacions causades per les 
obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 290-00234/09

Revisió de l’acord
Mesa del Parlament, 31.01.2012

Acord: La Mesa revisa l’acord núm. 17, del 17 de gener 
de 2012 i acorda de no admetre a tràmit la sol·licitud del 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 40624, 
BOPC 230, del 23 de gener de 2012), atès que, d’acord 
amb l’article 140.2 del Reglament i els precedents, el ter-
mini de què disposa el Govern per a retre comptes fineix 
el 3 de febrer de 2012.
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Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 41830 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00234/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 245/IX, 
sobre les afectacions causades per les obres de la carrete-
ra C-15 a Canyelles (Garraf).

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del Re-
glament del Parlament de Catalunya i per tal de donar com-
pliment a la Resolució 245/IX, sobre les afectacions causa-
des per les obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf) 
(núm. tram. 290-00234/09), us informo del següent: 

Al gener de 2011 GISA va encarregar a una empresa 
independent, a iniciativa pròpia, efectuar els peritatges 
de tots aquells domicilis dels quals els seus propietaris 
havien presentat o presentessin queixes a l’empresa con-
cessionària o a l’Ajuntament de Canyelles sobre possi-
bles afectacions per causa de les obres de la C-15. Des 
del febrer de 2011 s’han dut a terme tots els peritatges 
encarregats, sempre que el propietari ha permès l’accés 
dels pèrits a l’habitatge; en total han estat 165 peritatges. 
S’ha tramès còpia del seu peritatge a cada propietari, per 
correu certificat; en una petita part dels casos, malgrat 
haver-ho intentat repetidament, no s’ha pogut localitzar 
al propietari al seu domicili, i llavors s’ha enviat la còpia 
del peritatge a l’Ajuntament de Canyelles per tal que els 
propietaris que es troben en aquesta situació el puguin 
passar a recollir per les dependències municipals.

D’altra banda, per part del Departament de Territori 
i Sostenibilitat s’està en disposició per col·laborar amb 
l’Ajuntament de Canyelles per a la realització qualsevol 
altre peritatge que aquest Ajuntament consideri adient 
dur a terme.

Així mateix, cal informar que l’Ajuntament de Canyelles 
va establir un punt d’atenció ciutadana que ha estat en 
contacte permanent amb GISA, als efectes demanats en 
aquesta resolució.

Per últim, cal informar que cap dels peritatges efectuats 
assenyala danys estructurals als habitatges, per la qual 
cosa els propietaris no han tingut la necessitat d’efectu-
ar les reparacions amb caràcter d’urgència. En tot cas, i 
segons ens informa l’empresa concessionària, les seves 
empreses asseguradores han donat ordre de pagament de 
les indemnitzacions dels habitatges que, segons el peri-
tatge efectuat, han patit efectivament danys (no estruc-
turals) per causa de les obres, sempre que el propietari 
ha estat d’acord amb la conclusió del peritatge i amb la 
quantia de la indemnització, valorada aquesta segons el 
peritatge propi de les empreses asseguradores.

Barcelona, 26 de gener de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de les resolucions 
340/IX i 341/IX, sobre el pressupost destinat 
als equipaments i serveis educatius, sanita-
ris i socials de Barcelona
Tram. 290-00329/09 i 290-00330/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 41409 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00329/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 340/IX, 
sobre el pressupost destinat als equipaments i serveis 
educatius, sanitaris i socials de Barcelona.

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 340/IX, sobre el pressu-
post destinat als equipaments i serveis educatius, sani-
taris i socials de Barcelona (núm. tram. 290-00329/09), 
juntament amb la Resolució 341/IX (núm. tram. 290-
00330/09), us informo del següent: 

Actualment el Govern està treballant en col·laboració amb 
l’ajuntament de Barcelona per tal de prioritzar la inversió 
en tots aquells equipaments educatius, socials i sanitaris 
que estan construïts a la ciutat, amb les dificultats que 
comporta haver d’actuar amb una forta càrrega pressupos-
tària compromesa i amb greus retards de tramitació.

En aquest sentit, informar també que al llarg dels mesos 
de juliol a setembre de 2011, es van mantenir una sèrie 
de reunions amb l’Alcalde Trias per tal d’atendre les ne-
cessitats més urgents en els equipaments de la ciutat i 
poder, així, prioritzar les inversions que amb un pressu-
post limitat han de realitzar els diferents departaments 
del Govern a la ciutat de Barcelona.

Així doncs, hem treballat de forma molt acurada per tal 
d’evitar que la disminució d’un 10% en el pressupost de 
la Generalitat corresponent al 2011 afectés el mínim 
possible tots els serveis adreçats al benestar de les famí-
lies de Barcelona i de tota Catalunya, posant per davant 
de tot el servei a les persones, com mostra la reducció 
pressupostària que es va aplicar al departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, comparada amb departaments amb 
serveis més finalistes d’atenció a les persones.

En aquest punt, doncs, cal esmentar que des de la Di-
recció General d’Administració Local es va concedir una 
subvenció per import de 500.000 euros, destinats a la re-
habilitació de la masia de can Mariner com a biblioteca 
pública de districte d’Horta-Guinardó. D’aquesta mane-
ra, una actuació iniciada el 2007 ha pogut enllestir la 
seva tramitació el mes d’abril d’aquest any.

D’altra banda també tenim previst per a l’anualitat de 
2012 l’execució de la biblioteca per al districte de l’Ei-
xample «Lola Anglada - Urgell». Una actuació que, avui 
en dia, es manté en la seva totalitat.

Així també, s’ha previst l’autorització d’una subvenció 
per 917.000 euros per l’actuació «Nova biblioteca Vila 
Florida Sant Gervasi - Joan Maragall».
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Pel que fa a les actuacions de la Línia 9, estem treballant 
perquè en aquesta legislatura estiguin plenament opera-
tius els trams 1 i 2. Mentre que els trams centrals segui-
ran sent una prioritat a executar al més aviat possible, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Així mateix, les dues comissaries de mossos que estan 
previstes a la ciutat de Barcelona, són part de les prio-
ritats del Departament d’Interior i s’espera que, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, es puguin realit-
zar en l’any 2012.

Finalment, cal indicar que s’ha realitzat un gran esforç 
per posar al dia possible els retards en els convenis signats 
entre l’ajuntament i la Generalitat que afecten a equipa-
ments no executats, però la situació financera amb la que 
ens hem trobat limita, i molt, la nostra capacitat d’acció.

Barcelona, 18 de gener de 2012

Joana Ortega i Alemany
Departament de Governació i Relacions Institucionals

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 27/IX, 
sobre l’ocupació del personal de la funció 
pública
Tram. 390-00027/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 41404 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00027/09

Sobre: Control compliment de la Moció 27/IX, sobre 
l’ocupació del personal de la funció pública

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 27/IX, sobre l’ocupació del personal de 
la funció pública (núm. de tram. 390-00027/09), us in-
formo del següent: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, des de l’ini-
ci del període de legislatura 2011-2014, ha elaborat i du 
a terme un important Pla d’austeritat, racionalització i 
simplificació de l’estructura i funcionament de l’Admi-
nistració de la Generalitat, del seu sector públic, i dels 
recursos que s’hi destinen.

Els objectius que el pla estableix com a comesa són: di-
mensionar correctament l’Administració de la Generali-
tat i el seu sector públic, incrementar la seva eficiència i 
eficàcia, reduir la despesa i preservar, alhora, la correc-
ta prestació dels serveis públics.

Per assolir aquests objectius, el pla s’ha concretat en les 
següents línies d’actuació: 

1. Simplificació administrativa

2. Reducció de l’estructura política de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya

3. Reducció de l’estructura administrativa de la Genera-
litat de Catalunya

4. Racionalització del sector públic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya

5. Mesures d’austeritat en l’ocupació pública

1. Simplificació administrativa

L’eix 7.1 del Pla de Govern 2011-2014 disposa que «la re-
forma de l’administració és la gran reforma pendent. Cal 
una administració pública que respongui amb més eficà-
cia i agilitat, amb tràmits senzills i menys burocràcia».

Els conceptes d’eficàcia i agilitat engloben molts supò-
sits, des d’eliminar tràmits que no siguin estrictament 
necessaris, a simplificar aquells que sigui necessari 
mantenir –garantint sempre la seguretat jurídica i proce-
dimental i la protecció de dades–.

També fan referència a la necessitat de potenciar l’Ad-
ministració electrònica, que implica promoure l’ús d’ei-
nes internes eficients, i permetre que la ciutadania i les 
empreses es relacionin amb l’Administració per mitjans 
electrònics, fet que garanteix un estalvi de temps i eco-
nòmic. En concret, actualment ja estan disponibles per 
Internet 311 tràmits, i s’està treballant per augmentar 
aquesta xifra de forma considerable.

La simplificació té un doble caire, administratiu i nor-
matiu: 

– En l’àmbit de la simplificació administrativa, s’estan 
realitzant, amb els diferents departaments de la Genera-
litat, actuacions jurídiques, organitzatives, tecnològiques 
i de suport, amb l’objectiu d’oferir uns serveis públics 
més àgils i accessibles a ciutadania, empreses i organit-
zacions, tot garantint-ne la qualitat i la seguretat.

En concret, s’han posat en marxa 4 projectes simultanis 
per a la simplificació administrativa, que incideixen en 
les següents àrees: empresa, ciutadania, relacions entre 
administracions i simplificació interna.

La línia d’actuació prèvia és definir-ne els criteris. En 
l’analitzar un tràmit, el primer que cal considerar sempre 
és si el benefici que s’obté és superior a les restriccions 
que s’imposen, és a dir, si està justificat mantenir l’es-
mentat tràmit, perquè de fet, la simplificació més gran 
que es podria realitzar seria eliminar-lo, sempre que es 
garantís la seguretat jurídica i de procediment, i la pro-
tecció de les dades. Per a aquells tràmits que no és pos-
sible eliminar, cal analitzar quina és la millor manera 
d’intervenir-hi.

En aquests mesos, s’ha desenvolupat una metodologia 
específica per a l’Administració de la Generalitat, adre-
çada a donar suport a les àrees d’organització dels de-
partaments, que permeti dur a terme la simplificació, 
racionalització o –si escau– eliminació de processos i, 
paral·lelament, que suposi l’elaboració o actualització de 
guies i documentació de referència en aquest àmbit d’ac-
tuació.

Pel que fa a les empreses, una de les accions que el Go-
vern ha realitzat és aprovar, el passat 6 de setembre, el 
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Pla per a la implantació de la Finestreta Única Empre-
sarial (FUE). Aquest pla d’implantació (2011-2014) té 
com a objectiu l’impuls del canvi de model de relació 
entre les empreses i l’Administració. El pla preveu, entre 
altres objectius, eliminar el 20% dels tràmits administra-
tius que han de fer les empreses, i simplificar el 68% dels 
tràmits restants. La finalitat del Pla és incorporar com a 
mínim el 90% dels tràmits que afecten l’activitat empre-
sarial durant els propers quatre anys, de forma multica-
nal, i aconseguir que el màxim de tràmits siguin de reso-
lució immediata. Consegüentment, caldrà augmentar el 
número de serveis en línia disponibles i, a la vegada, el 
número de dades i documents que estan en poder de les 
Administracions públiques, per facilitar-ne la seva ob-
tenció amb mitjans electrònics.

La implantació de la Finestreta Única Empresarial supo-
sarà per a les empreses un estalvi de 160 milions d’euros 
a l’any, la qual cosa permetrà que puguin dedicar aquests 
recursos a altres tasques més productives, com pot ser la 
innovació o la recerca, per tal de poder desenvolupar una 
economia de major valor afegit.

Pel que fa als ciutadans, la simplificació administrativa 
implica analitzar cadascun dels punts de contacte que te-
nen amb l’Administració a partir dels fets que tenen lloc 
en la vida d’una persona. Per a cadascun d’aquests punts 
que siguin associats a un procediment concret, s’estan ela-
borant i aplicant mesures de simplificació administrativa.

– En relació amb l’àmbit normatiu, mitjançant un dels 
3 projectes que conformaven la futura «llei òmnibus», 
és a dir, el projecte de llei de simplificació, el d’agili-
tat i reestructuració administrativa, i el de promoció de 
l’activitat econòmica, s’estan tramitant addicionalment 
211 mesures normatives que modificaran 32 lleis, amb 
l’objectiu de simplificar i reduir també els requeriments 
relacionats amb la tramitació administrativa.

De fet, durant el primer semestre de la legislatura, el 
Govern ja va aprovar mesures encaminades a facilitar la 
relació de ciutadans i empreses amb l’Administració amb 
l’objectiu d’ajudar a la recuperació econòmica del país. 
El 29 de març passat el Consell Executiu va aprovar el 
pla de racionalització normativa, que preveia la deroga-
ció íntegra de 246 disposicions amb l’objectiu de simpli-
ficar l’ordenament jurídic administratiu i facilitar així els 
tràmits a empreses i ciutadans. Una xifra que finalment 
es va veure àmpliament superada amb la derogació de 
358 disposicions (en concret, 224 decrets, 100 ordres i 
34 articles o normes).

2. Reducció de l’estructura política de 
l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya

Les línies d’actuació en relació amb aquest punt són les 
següents: 

– Reducció d’òrgans superiors (consellers) i alts càrrecs 
departamentals (secretaris generals, sectorials i directors 
generals): 

S’han reduït 41 òrgans superiors i alts càrrecs departa-
mentals (sense computar els alts càrrecs dels organis-
mes públics), la qual cosa suposa una disminució d’un 
23,16% d’aquests càrrecs respecte l’anterior legislatura.

– Reducció de personal eventual (càrrecs d’assessora-
ment i confiança): 

De 229 càrrecs de caràcter eventual en el govern anteri-
or, és a dir d’assessorament i de confiança política, s’ha 
passat a 130, la qual cosa suposa una disminució de 99 
càrrecs i una reducció del 43,23% dels existents en la 
legislatura anterior.

3. Reducció de l’estructura administrativa de 
la Generalitat de Catalunya

El Govern, en el marc del triple compromís d’austeritat, 
agilitat i reestructuració administrativa, ha endegat me-
sures encaminades a reestructurar l’Administració de la 
Generalitat i del seu sector públic, per tal de racionalit-
zar-ne les estructures i estalviar costos.

Aquestes mesures comporten no només l’aplicació del 
pla d’austeritat, sinó també la simplificació i l’aprima-
ment real de l’Administració i del seu sector públic, i 
tenen com a objectiu promoure una Administració que 
atengui amb agilitat i eficàcia els requeriments de la ciu-
tadania i les empreses, sense generar costos innecessaris. 
Cal tenir en compte que només una Administració sos-
tenible pot garantir la prestació dels serveis públics de 
qualitat que la societat li demana, i la transparència en la 
gestió de les polítiques públiques que du a terme.

En comparació amb la situació existent en l’anterior le-
gislatura, s’ha produït la següent reducció en l’estructura 
de l’Administració de la Generalitat: 

– Reducció de departaments: 

S’ha reduït el nombre de departaments: de 15 han passat 
a 12. Aquesta reducció de 3 departaments, suposa una 
disminució del 20% dels departaments.

– Reducció de les estructures departamentals: 

L’estructura dels departaments i de l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials (entitat gestora de la Seguretat 
Social), s’ha reduït en 351 subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats, i en 64 àrees funcionals.

La reducció global d’aquests òrgans, àrees i unitats és de 
413 òrgans administratius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions, negociats, àrees funcionals i laborals), és 
a dir, la reducció de l’anomenada pròpiament estructura 
administrativa suposa una disminució del 17,53% res-
pecte l’anterior Govern.

– Reducció d’òrgans col·legiats: 

Durant el mes de setembre s’ha iniciat un procés adre-
çat a reduir el nombre d’òrgans col·legiats d’acord amb 
uns criteris prèviament fixats. Aquests criteris vindran 
acompanyats amb altres mesures adreçades a assegurar 
el manteniment d’una estructura d’òrgans col·legiats raci-
onal i justificada.

4. Racionalització del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya

Des de l’inici de la nova legislatura (gener de 2011), nor-
mativament, s’han impulsat diverses polítiques de racio-
nalització i simplificació del sector públic: la Llei 7/2011, 
del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els pro-
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jectes de llei d’agilitat i reestructuració administrativa, 
de simplificació i millora de la regulació, i de promoció 
de l’activitat econòmica; i l’Acord de Govern de 2 d’agost 
de 2011, sobre mesures de racionalització i simplificació 
de l’estructura del sector públic.

Aquestes mesures normatives han de permetre una im-
portant reducció en el nombre d’organismes públics i de 
membres dels seus òrgans de govern.

Del conjunt de mesures de racionalització i simplificació 
de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya, es preveu una disminució neta de 64 entitats del 
sector públic (23,3% del total de 275 entitats majoritàri-
es). D’aquestes 64 entitats del sector públic suprimides, 6 
corresponen a entitats que s’han fusionat i que han supo-
sat 3 noves entitats de dret públic.

A més, aquest percentatge podrà incrementar-se com 
a conseqüència dels processos de revisió de les entitats 
dels àmbits de salut, recerca i política territorial previs-
tos en les diverses normatives esmentades, que afecten a 
60 entitats d’aquests sectors estratègics.

A continuació s’especifica, per tipologia d’entitats, el 
percentatge total que representen: 

– Reducció del sector públic fundacional en 7 fundaci-
ons, que suposa una minva del 14,6% sobre el total de 
fundacions amb participació majoritària.

– Reducció del sector públic empresarial en 34 entitats, 
que suposa una disminució del 26,4% del total d’entitats 
així considerades (es considera sector públic empresarial 
de la Generalitat de Catalunya les societats mercantils, 
les entitats autònomes comercials, industrials i finance-
res, les entitats de dret públic sotmeses al dret privat, i 
altres entitats públiques). D’aquestes 34 entitats, 21 són 
societats mercantils, 3 són entitats autònomes comerci-
als, industrials i financeres, 8 són entitats de dret públic i 
unes altres 2 són entitats públiques.

– Reducció d’entitats autònomes administratives en 6 
entitats, que suposa una minoració del 21,4% del total 
d’entitats autònomes administratives.

– Reducció de consorcis mitjançant la supressió o desvin-
culació de 15 consorcis, que suposa una minva del 21,7% 
del nombre de consorcis.

Pel que fa a l’Acord de Govern sobre mesures de racio-
nalització i simplificació de l’estructura del sector públic, 
de data 2 d’agost de 2011, la seva aprovació ha constituït, 
a la vegada, un full de ruta per revisar i reordenar, al 
llarg de la legislatura, grans subsectors (com els ja es-
mentats d’infraestructures, recerca i salut).

Aquest Acord concorda amb el conjunt de mesures ex-
posades, les quals s’emmarquen en les línies d’actuació 
previstes en el Pla de Govern 2011-2014, per aconseguir 
una reducció i concentració d’empreses, organismes i 
consorcis públics, amb l’objectiu de reduir-ne un mínim 
del 20-25%.

5. Mesures d’austeritat en l’ocupació pública

La situació econòmica complexa que vivim i les trans-
formacions en la nostra societat ens demanen iniciar 
canvis per transformar l’Administració de la Generali-

tat i el seu sector públic, fent-ne una revisió profunda i 
estricta (cal recordar que la normativa de referència en 
aquesta matèria va ser aprovada en un context molt di-
ferent al que l’Administració pública de la Generalitat ha 
de donar resposta actualment).

El procés de definició del model d’administració que 
la Generalitat de Catalunya haurà d’adoptar perquè si-
gui més eficient, doni resposta a les noves necessitats, 
i tingui una dimensió adequada i sostenible implica, 
necessàriament, la professionalitat, polivalència i fle-
xibilitat del seu principal actiu: el personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. 
La funció pública té el rol clau de contribuir a fer una 
Administració més àgil i eficaç vers la ciutadania, en el 
desenvolupament de les seves funcions.

La línia prioritària del Govern en aquest àmbit és dur 
a terme una política de personal racional i d’austeritat 
que, amb un dimensionament adequat, garanteixi una 
prestació adequada del servei públic.

La conjuntura ens imposa austeritat i contenció de la 
despesa: la normativa pressupostària vigent, incideix en 
la necessitat de redefinir la despesa pública, per millo-
rar-ne l’eficiència i l’eficàcia. La Llei 6/2011, del 27 de 
juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2011, esta-
bleix l’àmbit d’aplicació de la normativa en relació amb 
les despeses de personal.

En aquest apartat, les diferents línies d’actuació són els 
següents: 

– Establiment de criteris i procediments de control en 
relació amb el nomenament i la contractació de determi-
nats càrrecs i personal laboral amb funcions directives: 

Per Acord de Govern, de 6 de setembre de 2011, es fixen 
criteris i procediments de control en relació amb el no-
menament i contractació de determinats càrrecs i perso-
nal laboral amb funcions directives del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya.

L’acord estableix com a regla general l’assimilació re-
tributiva amb els alts càrrecs de l’Administració de la 
Generalitat, amb la qual cosa, es fixen criteris comuns 
en matèria de retribució de la funció directiva del sector 
públic de la Generalitat que, si és precís superar, reque-
reixen d’una especial justificació i, en alguns casos, de 
l’autorització expressa i excepcional del Govern de la 
Generalitat. L’acord també disposa l’establiment de li-
mitacions pel que fa a clàusules contractuals indemnit-
zatòries.

– Limitació de nomenaments de personal interí i contra-
ctació de personal temporal: 

Tant en el període de pròrroga dels pressupostos de 2010 
com en els nous pressupostos de la Generalitat per al 
2011, s’han establert importants limitacions als nomena-
ments de personal interí i contractació temporal, limita-
cions que han afectat el personal dels departaments de 
la Generalitat i de les entitats del sector públic, salva-
guardant, en tot cas, l’adequada prestació dels serveis 
públics.

En concret, l’Acord del Govern de data 2 d’agost de 2011, 
pel qual s’aproven mesures sobre nomenaments i contra-
ctacions de personal temporal en l’exercici pressuposta-
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ri 2011, estableix la regla general que les necessitats de 
personal que es generin s’atendran prioritàriament amb 
personal propi (per exemple, mitjançant redistribucions i 
assignacions funcionals).

Pel que fa als nomenaments de personal interí i les con-
tractacions de personal laboral temporal, aquests tenen 
caràcter excepcional i únicament es formalitzaran per a 
la cobertura de necessitats urgents i inajornables, d’acord 
amb les limitacions que l’Acord disposa.

– Austeritat en l’ocupació pública: 

El replantejament de la magnitud que representa l’ocu-
pació pública, s’ha fet palesa en la Llei de pressupostos 
de la Generalitat. En concret, pel que fa a l’oferta pública 
d’ocupació, l’aprovació d’aquesta llei ha suposat que du-
rant l’exercici del 2011 no es puguin aprovar noves ofer-
tes públiques d’ocupació.

Així, únicament s’ha convocat oferta d’ocupació pública 
en els cossos de funcionaris docents (1.245 places) i de 
la categoria de mosso/a cos de Mossos d’esquadra (amb 
un total de 600 places, que suposa una oferta inferior 
en 200 places respecte a la pactada en l’última Junta de 
Seguretat).

La resta d’oferta d’ocupació pública ha quedat aturada.

En relació amb l’austeritat, la racionalització i la simpli-
ficació de l’Administració cal, també, fer referència a la 
creació del Consell per a l’impuls i l’ordenació de la re-
forma de l’Administració, aprovada per Decret 21/2011, 
de 4 de gener. El Consell té les funcions d’avaluar la si-
tuació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i les seves entitats instrumentals amb criteris de simpli-
ficació i eficiència dels recursos materials i personals del 
sector públic; i definir i planificar les actuacions a realit-
zar per a la racionalització i optimització dels recursos 
necessaris per al funcionament de l’Administració.

El Consell respon a la necessitat d’optimitzar dos àmbits 
d’actuació administrativa per garantir el dret de la ciuta-
dania a una bona administració: l’optimització del sector 
públic, i la de l’ocupació pública.

El Consell està format, inicialment, per tres comissions: 

– La Comissió per a l’Impuls dels Mitjans Electrònics a 
l’Administració, que té per objecte la supervisió estratè-
gica i la definició de prioritats en relació amb els pro-
jectes corporatius que s’implementin, el seguiment de la 
planificació estratègica aprovada, i la coordinació entre 
els departaments de l’Administració de la Generalitat i 
els seus organismes públics per racionalitzar l’impacte 
de les tecnologies de la informació i unificar els criteris i 
les metodologies emprades.

– La Comissió del Sector Públic, que té com a missió 
coordinar les actuacions que es portin a terme en matè-
ria de dimensionament, organització, coordinació, fun-
cionament, recursos humans, formes de prestació dels 
serveis, contractació i avaluació de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic, i garantir que s’ajustin 
a les directrius del Govern sobre les polítiques afectades.

– La Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, 
que té com a missió coordinar i garantir que les actua-
cions dels departaments de la Generalitat i el seu sector 

públic en matèria retributiva i de despeses de personal 
s’ajustin a les directrius del Govern sobre política retri-
butiva.

En conclusió, en el marc del triple compromís d’austeri-
tat, aprimament i agilitat, les línies d’actuació de l’Exe-
cutiu en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat te-
nen com a objectiu guanyar en eficiència i austeritat, fent 
que l’administració sigui àgil, sostenible, al servei del 
ciutadà, i dels objectius de desenvolupament econòmic 
i social del país, tal com recull l’eix 7 del Pla de Govern 
2011-2014.

En l’àmbit de l’Administració i la Funció Pública, és in-
qüestionable l’esforç de simplificació, racionalització i 
reducció de la despesa que l’Administració de la Genera-
litat està realitzant, des de l’inici de la legislatura, sense 
que el seu personal hagi deixat de prestar els serveis de 
qualitat que la societat requereix.

El Pla d’austeritat, racionalització i simplificació de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya establirà, 
al llarg de l’execució del Pla de Govern 2011-2014, altres 
mesures coherents amb aquests objectius.

Finalment, quan al nou marc normatiu de la funció públi-
ca recordar que el Pla de Govern 2011-2014 fixa l’objec-
tiu de «reformar la funció pública a les administracions 
públiques de Catalunya, mitjançant un marc normatiu 
integral» (eix 7, apartat 2).

Amb aquest objectiu, des de la Secretaria d’Adminis-
tració i Funció Pública s’està treballant per impulsar la 
nova Llei de la funció pública catalana, amb la finalitat 
que esdevingui el marc legal de referència de l’ocupació 
pública de Catalunya.

Una vegada sigui aprovada la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat per al 2012, i la Llei de mesures fiscals i fi-
nanceres, el Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals de la Generalitat es concentrarà en preparar 
la reforma de la funció pública catalana, amb la finalitat 
que esdevingui sostenible, útil a la ciutadania, qualifica-
da i professionalitzada.

Així, aquest procés de reforma implicarà establir el mo-
del de funció pública que volem, i orientarà la tipologia 
de funcions que els empleats públics han d’exercir en la 
prestació dels serveis públics.

En aquest sentit, el nou marc normatiu haurà de configu-
rar una funció pública professional, tecnificada, poliva-
lent, flexible i propera a la ciutadania, que incideixi en la 
millora de la qualitat en la prestació dels serveis.

A hores d’ara, i amb caràcter previ a l’abordament de 
la reforma normativa, la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública, en col·laboració amb l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya, ha organitzat les Jornades 
sobre la reforma de la funció pública. Aquestes Jornades, 
formades per tres sessions, s’han dut a terme durant els 
mesos de setembre a novembre del 2011.

L’objectiu del cicle de sessions ha estat obrir un espai de 
reflexió i de coneixements en aquesta matèria, visualit-
zar la complexitat d’aquest debat en el context actual, i 
conèixer la visió dels diferents agents implicats en aquest 
procés de canvi, per tal d’arribar a una base de consens, 
important i aprofundida, sobre les qüestions més relle-

http://www.gencat.cat/pladegovern/cat/index.htm
http://www.gencat.cat/pladegovern/cat/index.htm
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vants que cal tenir en compte abans d’iniciar un procés 
normatiu de reforma de la funció pública.

Els temes tractats han estat els següents: 

– Com iniciar un procés de reforma de la nostra funció 
pública i quines variables s’han de considerar en aquesta 
reforma

– Com desenvolupar una direcció pública professional

– Quines polítiques públiques cal emprendre per dur a 
terme la reforma

La realització de les Jornades ha permès reflexionar 
sobre l’agenda, el marc conceptual i els continguts que 
incideixen a l’hora de dur a terme el procés de reforma 
i millora de la funció pública catalana, i la importància 
de prioritzar la formació de qualitat, planificada des de 
l’interès estratègic de la pròpia organització.

A la vegada, les conclusions han posat de manifest que la 
conjuntura economicosocial actual de crisi esdevé, alho-
ra, una oportunitat per enfortir l’Administració catalana, 
i fer-la més productiva i competitiva.

Així mateix, s’han establert contactes amb professionals 
experts per analitzar els continguts prioritaris d’aquesta 
reforma.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Joana Ortega i Alemany
Departament de Governació i Relacions Institucionals

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
la retallada del 8% en la ràtio del personal 
dels centres públics i concertats que atenen 
persones amb discapacitat
Tram. 354-00131/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 41644).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 25.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre les aportacions econòmiques, la par-
ticipació i la gestió de l’aerolínia Spanair
Tram. 354-00136/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 42055).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 01.02.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
sobre les aportacions econòmiques, la par-
ticipació i la gestió de Spanair
Tram. 354-00137/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 42056).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 01.02.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 354-00138/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 42077).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 01.02.2012.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-00984/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35484).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 352-00985/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35484).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del president 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions 
amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-00986/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35484).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del president 
de l’Obra Social «la Caixa» amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-00987/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35484).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del president 
de la fundació Santa Pau amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-00988/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35484).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del subdirector 
general de Promoció d’Indústries Culturals i 
de Fundacions i Mecenatge del Ministeri de 
Cultura amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00989/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35484).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció a la Projecte de llei de modificació de la 
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-00990/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35485).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb rela-
ció a la Projecte de llei de modificació de la 
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-00991/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35485).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del president 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions 
amb relació a la Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-00992/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35485).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del president 
de l’Obra Social «la Caixa» amb relació a 
la Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-00993/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35485).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del president 
de la fundació Santa Pau amb relació a la 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-00994/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35485).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del subdirector 
general de Promoció d’Indústries Culturals i 
de Fundacions i Mecenatge del Ministeri de 
Cultura amb relació a la Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-00995/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 35485).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé, degà president del Col·legi de Notaris 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00996/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Marc-Roger 
Lloveras, professor de l’Àrea de Dret Civil de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-00997/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Carmen 
Parra, directora de la Càtedra d’Economia 
Solidària de la Universitat Abat Oliba, amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-00998/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Josep M. 
Ramírez, director de la fundació Institut 
Guttmann, amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00999/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 352-01000/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del president 
del patronat de la fundació Intermón Oxfam 
amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-01001/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença de Joan Josep 
López Burniol, notari, amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 352-01002/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’Alba Molas, 
gerent de la Coordinadora Catalana de Fun-
dacions, amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01003/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’Elena Lau-
roba, professora de l’Àrea de Dret Civil de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01004/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Ferrer i Guàrdia 
amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-01005/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37681).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació ECOM amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01006/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídi-
ques
Tram. 352-01007/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01008/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01009/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Jaume Bofill amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01010/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01011/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01012/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01013/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell del Col·legi d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01014/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Ferrer i Guàrdia 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01015/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 37683).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01016/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació ECOM amb relació 
a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 352-01017/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 352-01018/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01019/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Juris-
tes Demòcrates amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01020/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 352-01021/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01022/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01023/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Jaume Bofill amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01024/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01025/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01026/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01027/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 352-01028/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37686).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01029/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació ECOM amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01030/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídi-
ques
Tram. 352-01031/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.



6 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 239

4.53.05. INFORMACIó 76

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01032/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Juris-
tes Demòcrates amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01033/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01034/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01035/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01036/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Jaume Bofill amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01037/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01038/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ateneus de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01039/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01040/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01041/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37687).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Joan Car-
les Ollé, degà president del Col·legi de No-
taris de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01042/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37863).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’Antoni San-
salvadó, president de la Coordinadora Cata-
lana de Fundacions, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01043/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37863).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’Enrique 
Alcántara, advocat de l’Estat, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01044/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 37863).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01045/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 38335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Procu-
radors dels Tribunals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01046/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 38335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del lli-
bre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01047/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 38335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01048/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38413).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 4/2008, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01049/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38413).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 4/2008, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01050/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38413).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Maria Ele-
na Lauroba Lacasa, exdirectora general 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01051/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38413).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Jordi Gu-
si, professional de la gestió de fundacions, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-01052/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38413).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Marc Roger 
Lloveras, professor de dret civil de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01053/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38413).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 352-01054/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01055/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01056/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de l’exdirectora 
general de Dret i d’Entitats Jurídiques amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01057/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Jordi Gu-
si, professional de la gestió de fundacions, 
amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-01058/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de Marc Roger 
Lloveras, professor de dret civil de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01059/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 38801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’Enrique 
Alcántara García-Irazoqui, advocat, amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01060/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38806).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença de José Alber-
to Marín Sánchez, notari, amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01061/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38806).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01062/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 38806).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01063/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 39107).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01064/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 39107).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Secretaria de la Dona de Co-
missions Obreres de Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre la violència masclista contra 
les dones i les nenes
Tram. 356-00258/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 32574).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 18.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Secretaria d’Igualtat i Políti-
ques Socials de la Unió General de Treba-
lladors davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la violència 
masclista contra les dones i les nenes
Tram. 356-00259/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 32574).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 18.01.2012.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió de Cooperació i Solida-
ritat perquè informi sobre els estudis, infor-
mes, convenis i contractes encarregats per 
la Direcció General de Cooperació al Desen-
volupament i l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament del 2004 al 2010
Tram. 356-00314/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 27.01.2012 (DSPC-C 224).
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Sol·licitud de compareixença del director 
general de Presons davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre l’incident del 
31 de desembre de 2011 al mòdul 3 del cen-
tre penitenciari Brians 2 i sobre la seguretat 
als centres penitenciaris
Tram. 356-00321/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 40138).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de Yolanda Ai-
xelà Cabré davant la Comissió de Coopera-
ció i Solidaritat perquè informi sobre la situ-
ació de Guinea Equatorial
Tram. 356-00327/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 41791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 27.01.2012.

Sol·licitud de compareixença de Remei Sipi, 
presidenta d’E’Waiso Ipola, davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat perquè 
informi sobre la situació de Guinea Equato-
rial
Tram. 356-00328/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 41791).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 27.01.2012.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Modernització de l’Administra-
ció de Justícia davant la Comissió de Jus-
tícia perquè expliqui la prova pilot i les con-
clusions dels mòduls que integren la gestió 
processal dins del sistema e-justícia.cat al 
Jutjat de Primera Instància número 37 de 
Barcelona
Tram. 356-00329/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 41812).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 26.01.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Aliança per la Llibertat de Vene-
çuela davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat perquè informi de les activitats 
d’aquesta entitat i de la situació de vulnera-
ció dels drets humans i de restricció de les 
llibertats i els drets a Veneçuela
Tram. 356-00330/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup  
Parlamentari Socialista, Rafael Luna Vivas, del Grup Par- 
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Pere Arago-
nès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 41842).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 27.01.2012.
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Sol·licitud de compareixença del director 
de l’Agència Catalana del Consum davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui les actuacions de 
l’Agència amb relació a la problemàtica de 
les participacions preferents
Tram. 356-00335/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42057).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 01.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui la visió de la seva enti-
tat sobre la problemàtica de les participaci-
ons preferents
Tram. 356-00336/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42058).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 01.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvi davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui la visió 
de la seva entitat sobre la problemàtica de 
les participacions preferents
Tram. 356-00337/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42058).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 01.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de la 
Banca davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui la visió 
de la seva entitat sobre la problemàtica de 
les participacions preferents
Tram. 356-00338/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42058).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 01.02.2012.

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

Compareixença del president del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals per a presentar l’Informe 
sobre la programació 2010-2011 de Televisió 
de Catalunya i el Grup d’Emissores de Cata-
lunya Ràdio
Tram. 357-00065/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Compareixença del director de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió de Cooperació i Solida-
ritat per a informar sobre les polítiques de 
personal de l’Agència i sobre l’expedient 
de regulació d’ocupació que ha presentat 
l’Agència
Tram. 357-00244/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 27.01.2012 (DSPC-C 
224).
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Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb la fiscal superior de Catalunya per a 
presentar la memòria de la Fiscalia corres-
ponent al 2010
Tram. 359-00015/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Fiscalia Superior de Catalunya (reg. 32359).

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 26.01.2012.

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia amb el president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per a presentar la 
memòria del Tribunal corresponent al 2010
Tram. 359-00016/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(reg. 34879).

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 26.01.2012.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
novembre del 2011
Tram. 337-00021/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 41828 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 
novembre de 2011 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 25 de gener de 2012

Ramon Font Bové

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou centre d’educació secundària de Sant Carles de la Ràpita
	Tram. 250-00706/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’institut de Sant Vicenç de Montalt
	Tram. 250-00739/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca
	Tram. 250-00743/09
	Esmenes presentades


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


	Proposta de resolució sobre la posició dels estats espanyol i francès pel que fa a la constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
	Tram. 250-00755/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la nova escola de Vilablareix
	Tram. 250-00756/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el calendari de les obres dels habitatges de protecció oficial al sector residencial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-00758/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el calendari de les obres dels habitatges protegits per a joves i dels habitatges de protecció oficial a l’avinguda de Josep Tarradellas de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-00759/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del port de l’Ampolla
	Tram. 250-00762/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del CAP Florida-2, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-00763/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la declaració del canal de la Infanta com a bé integrant del patrimoni cultural català
	Tram. 250-00764/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment del funcionament de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat el 2012
	Tram. 250-00766/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la canalització de les aigües del torrent del Lluc, al Vendrell
	Tram. 250-00768/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reclamació a les empreses subministradores d’aigua perquè informin els clients sobre la nova tarifa social
	Tram. 250-00771/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’estudi de mesures d’ajut per als municipis de menys de cinc-cents habitants
	Tram. 250-00772/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla d’actuació per a evitar que els vehicles de missatgeria circulin 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat del servei de transport de viatgers per carretera entre Igualada i Barcelona
	Tram. 250-00775/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la constitució de la Fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00777/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la finalització del projecte constructiu de la segregació d’aigües salobres per a la reducció de la salinitat al Prat de Llobregat
	Tram. 250-00778/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre la política de seguretat pel que fa a mobilitzacions ciutadanes
	Tram. 250-00782/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre la declaració de parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser
	Tram. 250-00785/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la redacció d’un nou pla director urbanístic del Baix Penedès d’acord amb el conveni d’Aarhus i les directives de la Unió Europea sobre participació ciutadana
	Tram. 250-00786/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la condemna de l’intent de boicot a la presentació del llibre «Noves glòries a Espanya» el 5 de juliol de 2011 a la FNAC de València
	Tram. 250-00787/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut i el finançament de les escoles bressol i de l’Escola Municipal de Dansa, a Castelldefels
	Tram. 250-00788/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la decisió de fusionar les escoles Montserrat i Esparreguera II, d’Esparreguera
	Tram. 250-00789/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la decisió de tancar el Laboratori Clínic del Berguedà
	Tram. 250-00790/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de millorament del transport de viatgers per l’eix Diagonal
	Tram. 250-00791/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les obres de rehabilitació del barri d’Espronceda, de Sabadell
	Tram. 250-00792/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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 Esparreguera
	Tram. 250-00793/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’escola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-00801/09
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el desenvolupament dels plans urbanístics de la conca d’Òdena
	Tram. 250-00803/09
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la planificació del servei ferroviari Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur i la coordinació amb els horaris d’autobús
	Tram. 250-00837/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria del Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció per a informar del canvi del model de pagament aplicat durant l’agost del 2011
	Tram. 250-00838/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls d’una campanya per a lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius desfavorits
	Tram. 250-00839/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-00840/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la gestió integral de les polítiques d’inclusió social i inserció laboral
	Tram. 250-00841/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament dels mecanismes de coordinació dels agents que intervenen en la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-00842/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la paralització de la renda mínima d’inserció i la represa del diàleg per a reformar-la
	Tram. 250-00843/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la consulta telemàtica dels expedients personals del sistema català de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
	Tram. 250-00844/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència en el sistema català de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
	Tram. 250-00845/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció a les persones afectades per un infart a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 250-00846/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències de la unitat de cardiologia i hemodinàmica les vint-i-quatre hores a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 250-00847/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi d’impacte de les antenes a Viladecans
	Tram. 250-00848/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Justícia
	Tram. 250-00849/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Benestar Social i Família
	Tram. 250-00850/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 250-00851/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 250-00852/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat als departaments de Presidència i de Governació i Relacions Institucionals
	Tram. 250-00853/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 250-00854/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Ensenyament
	Tram. 250-00855/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Interior
	Tram. 250-00856/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 250-00857/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Cultura
	Tram. 250-00858/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aplicació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Salut
	Tram. 250-00859/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels trens de les línies entre Lleida i Balaguer i Balaguer i la Pobla de Segur i la combinació dels horaris d’aquestes línies amb els trens regionals i Avant a Barcelona
	Tram. 250-00860/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el nou sorteig per a l’assignació dels pisos amb protecció oficial de Banyoles que no han estat finalment ocupats i sobre l’ampliació de l’oferta d’habitatges amb protecció oficial al Pla de l’Estany
	Tram. 250-00861/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la no-autorització de l’emplaçament d’un abocador de residus d’ecoparcs a la zona de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages
	Tram. 250-00862/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de serveis ferroviaris entre Lleida, Balaguer i la Pobla de Segur i la implementació de mesures per a fomentar-ne l’ús
	Tram. 250-00863/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment de la línia 40 d’autobusos nocturns entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia i la creació d’una taula de treball sobre el transport públic a l’Alt Penedès
	Tram. 250-00864/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
	Tram. 250-00865/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord del Consell de Ministres relatiu a la constitució del Consell Rector de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 250-00866/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la negociació per al traspàs efectiu i total dels recursos derivats del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a finalitats socials
	Tram. 250-00867/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols d’adaptació i activitats extraescolars per a estudiants superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
	Tram. 250-00868/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència del servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur i sobre l’elaboració d’un pla de millorament d’aquesta línia
	Tram. 250-00869/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de primer d’ESO i la creació d’una nova línia a P3 al Masnou
	Tram. 250-00870/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’arxiu familiar dels barons d’Esponellà
	Tram. 250-00871/09
	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 del Reial decret llei 9/2009, del 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit, per tal d’introdui
	Tram. 270-00013/09
	Presentació



	3.40.	Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
	3.40.02.	Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de drets i ciutadania per al període 2014-2020
	Tram. 295-00142/09
	Observacions formulades

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa de justícia per al període 2014-2020
	Tram. 295-00143/09
	Observacions formulades


	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Consell per la qual s’estableix un marc pluriennal per a l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea per al període 2013-2017
	Tram. 295-00155/09
	Observacions formulades
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	4.50.01.	Compliment de resolucions
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	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre la retallada del 8% en la ràtio del personal dels centres públics i concertats que atenen persones amb discapacitat
	Tram. 354-00131/09
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les aportacions econòmiques, la participació i la gestió de l’aerolínia Spanair
	Tram. 354-00136/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les aportacions econòmiques, la participació i la gestió de Spanair
	Tram. 354-00137/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la fallida de Spanair
	Tram. 354-00138/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00984/09
	Sol·licitud
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00985/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00986/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Obra Social «la Caixa» amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00987/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la fundació Santa Pau amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00988/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del subdirector general de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Mecenatge del Ministeri de Cultura amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00989/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-00990/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-00991/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-00992/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Obra Social «la Caixa» amb relació a la Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-00993/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la fundació Santa Pau amb relació a la Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-00994/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del subdirector general de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Mecenatge del Ministeri de Cultura amb relació a la Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
	Tram. 352-00995/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00996/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc-Roger Lloveras, professor de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00997/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carmen Parra, directora de la Càtedra d’Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00998/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, director de la fundació Institut Guttmann, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00999/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01000/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del patronat de la fundació Intermón Oxfam amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01001/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Josep López Burniol, notari, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01002/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Alba Molas, gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01003/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Elena Lauroba, professora de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01004/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01005/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació ECOM amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01006/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones j
	Tram. 352-01007/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 352-01008/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01009/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01010/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01011/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01012/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01013/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiqu
	Tram. 352-01014/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01015/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01016/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació ECOM amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01017/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01018/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01019/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01020/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01021/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01022/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01023/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01024/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01025/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01026/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01027/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01028/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01029/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació ECOM amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01030/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones j
	Tram. 352-01031/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 352-01032/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 352-01033/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01034/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiqu
	Tram. 352-01035/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01036/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01037/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
	Tram. 352-01038/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01039/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01040/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01041/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jur
	Tram. 352-01042/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Sansalvadó, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jur
	Tram. 352-01043/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara, advocat de l’Estat, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01044/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiqu
	Tram. 352-01045/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a le
	Tram. 352-01046/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01047/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01048/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01049/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01050/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maria Elena Lauroba Lacasa, exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 352-01051/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Gusi, professional de la gestió de fundacions, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01052/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Roger Lloveras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01053/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01054/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01055/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01056/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídiques amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01057/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Gusi, professional de la gestió de fundacions, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01058/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Roger Lloveras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01059/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara García-Irazoqui, advocat, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01060/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Alberto Marín Sánchez, notari, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01061/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01062/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01063/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01064/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la violència masclista contra les dones i les nenes
	Tram. 356-00258/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la violència masclista contra les dones i les nenes
	Tram. 356-00259/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre els estudis, informes, convenis i contractes encarregats per la Direcció General de Cooperació al Desenv
	Tram. 356-00314/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Presons davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre l’incident del 31 de desembre de 2011 al mòdul 3 del centre penitenciari Brians 2 i sobre la seguretat als centres penitenciaris
	Tram. 356-00321/09
	Sol·licitud
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