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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 200-00008/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 217) p. 7

1.10. Resolucions

Resolució 430/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el permís per a la captura puntual de la polla blava al del-
ta de l’Ebre i sobre les indemnitzacions pels danys causats 
pels flamencs als conreus d’arròs
Tram. 250-00585/09
Adopció p. 7

Resolució 431/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aprovació del projecte de desdoblament de la carretera 
B-500 i la construcció del túnel de la Conreria i sobre les 
intervencions per al millorament de la integració urbana i 
l’accessibilitat de la carretera C-31 a Badalona
Tram. 250-00594/09
Adopció p. 8

Resolució 432/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament del transport de passatgers i de merca-
deries
Tram. 250-00491/09
Adopció p. 8

Resolució 433/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament de la línia de tren entre Figueres i Portbou, 
i la connexió d’aquesta amb els serveis francesos
Tram. 250-00541/09
Adopció p. 8

Resolució 434/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment de l’activitat i les connexions de l’aero-
port de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00557/09
Adopció p. 9

Resolució 435/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la incorporació dels trajectes dels trens Avant al pro-
grama de fidelització Renfe Tempo i sobre l’ampliació de la 
vigència dels abonaments per a aquests trajectes
Tram. 250-00560/09
Adopció p. 9

Resolució 436/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament de les obres de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de la urbanització Valdemar a l’Ajuntament de Cas-
tellet i la Gornal
Tram. 250-00567/09
Adopció p. 9

Resolució 437/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament als propietaris afectats per les expropiacions 
per a la construcció de la carretera A-27 i sobre la reparació 

dels accessos i les instal·lacions de reg de les explotacions 
afectades
Tram. 250-00570/09
Adopció p. 10

Resolució 438/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la incorporació de l’Administració de l’Estat al grup de 
treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges 
i sobre l’aplicació de descomptes i la implantació de l’euro-
vinyeta als peatges
Tram. 250-00575/09
Adopció p. 10

Resolució 439/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament de les prestacions de la línia 8 del servei 
de trens de rodalia
Tram. 250-00579/09
Adopció p. 10

Resolució 440/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les gestions amb Renfe per al millorament de la línia de 
ferrocarril entre Barcelona, Girona i Figueres
Tram. 250-00590/09
Adopció p. 11

Resolució 441/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment i la millora del servei de trens de la línia 2 de ro-
dalia a l’estació de Viladecans
Tram. 250-00599/09
Adopció p. 11

Resolució 442/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració del Projecte de llei de la biodiversitat i del 
patrimoni natural
Tram. 250-00602/09
Adopció p. 11

Resolució 443/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la inclusió de l’Ajuntament de Gavà en la societat de con-
trol de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00605/09
Adopció p. 12

Resolució 444/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els estudis de trànsit i capacitat per a considerar l’ampli-
ació de l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7
Tram. 250-00620/09
Adopció p. 12

Resolució 445/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els abocaments de residus a la urbanització Les Palme-
res, de Canyelles, en terrenys destinats a equipaments
Tram. 250-00621/09
Adopció p. 12

Resolució 446/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment per al 2012 del coeficient reductor del 
cànon de l’aigua per als usos industrials dels municipis de 
les conques de l’Ebre, el riu de la Sénia i la Garona
Tram. 250-00632/09
Adopció p. 13

  Correcció d'errades de publicació
La Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 202-00058/09), de la pàg. 24, ha estat modificada en el BOPC 263, a la pàg. 9.



1.15. Mocions

Moció 72/IX del Parlament de Catalunya, de pro-
tecció dels cabals hidrològics de la conca de l’Ebre i de les 
altres conques internes de Catalunya
Tram. 302-00103/09
Aprovació p. 13

Moció 73/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
infraestructures
Tram. 302-00104/09
Aprovació p. 14

Moció 74/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
protecció de les famílies amb menys recursos
Tram. 302-00105/09
Aprovació p. 16

Moció 75/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 302-00106/09
Aprovació p. 16

Moció 76/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política per a mitigar el canvi climàtic i el seu impacte en el 
teixit productiu
Tram. 302-00107/09
Aprovació p. 17

Moció 77/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
presentació al Parlament de les mesures per a compensar 
els treballadors per la fallida de Spanair i sobre les actuaci-
ons per a llur recol·locació
Tram. 302-00108/09
Aprovació p. 17

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la reforma laboral
Tram. 300-00120/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques amb re-
lació a la dona
Tram. 300-00121/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels 
drets lingüístics dels consumidors catalans
Tram. 300-00122/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la renda mínima d’in-
serció
Tram. 300-00123/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
i els escenaris previstos per al 2012
Tram. 300-00125/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la situació del sector 
públic de la Generalitat
Tram. 300-00126/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
Tram. 300-00127/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat del món 
rural
Tram. 300-00128/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la repercussió del tan-
cament de Spanair en les finances
Tram. 300-00129/09
Substanciació p. 18

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 directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell per la qual es modifiquen les directives 2000/60/CE i 
2008/105/CE pel que fa a les substàncies prioritàries en 
l’àmbit de la política d’aigües
Tram. 295-00173/09
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’establiment d’un programa de medi ambient i 
acció pel clima
Tram. 295-00174/09
Coneixement de la proposta p. 19

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 del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 200-00011/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 246) p. 19

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. 200-00013/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 20
Acord de la Comissió sobre les compareixences propo-
sades p. 22

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 23
Acord de la Comissió sobre les compareixences propo-
sades p. 23

Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 202-00058/09
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 23
Debat de totalitat p. 23
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i Grup Parla-
mentari Mixt  p. 23
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini per a proposar compareixences p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00074/09
Esmenes a la totalitat p. 24

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
naixement i la mort de Joan Fuster i la difusió de la seva obra
Tram. 250-00903/09
Rectificació del text presentat p. 24

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
de la Junta de Seguretat de Catalunya per a analitzar la de-
cisió de la Delegació del Govern de l’Estat d’incrementar la 
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presència dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat a 
Catalunya
Tram. 250-00915/09
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar el tall de subministraments bàsics a les famílies 
que no en poden pagar les factures
Tram. 250-00916/09
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre el pas de tractors i ma-
quinària agrícola per la carretera C-17 entre les Masies de 
Voltregà i Sant Quirze de Besora
Tram. 250-00917/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants El Montori, de Parlavà
Tram. 250-00918/09
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
del centre de telecomunicacions de Coll de Bucs, a Monta-
gut i Oix
Tram. 250-00919/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Escola de Can Periquet, a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre les gestions per al 
manteniment i la consolidació de l’Es pai Mallorca de Barce-
lona i de suport a aquesta entitat
Tram. 250-00921/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la recepció recíproca 
de Televisió de Catalunya i Canal 9 al País Valencià i a Cata-
lunya i sobre l’anul·lació o reducció de la sanció imposada a 
Acció Cultural del País Valencià
Tram. 250-00922/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a la formalització de relacions diplo-
màtiques amb el Front Polisario
Tram. 250-00923/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou institut escola a Sant Joan de les Abadesses
Tram. 250-00924/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre l’aprovació definitiva 
del projecte i la construcció del nou edifici de l’Escola Jacint 
Verdaguer, de la Granada
Tram. 250-00925/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a deixar sense efecte l’aprovació definitiva del projecte 
de condicionament de la carretera GIV-6102, entre el barri 
de Santa Margarida, de Roses, i Palau-saverdera
Tram. 250-00926/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la limitació de la retri-
bució dels equips de gerència de les universitats públiques 
i sobre la publicació de les retribucions del personal directiu 
i de gerència
Tram. 250-00927/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens 
de professionals adscrits als sectors de Sindicart
Tram. 250-00928/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la tramitació d’un pro-
jecte de llei de caça i l’aprovació d’una normativa que reguli 
la senyalització de les zones de seguretat en les activitats 
cinegètiques
Tram. 250-00929/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de la depuradora de Parlavà
Tram. 250-00930/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la priorització de les 
obres del corredor de la Mediterrània
Tram. 250-00931/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
ràtios de personal que fixa la Cartera de serveis socials i el 
consens en els canvis en els criteris funcionals de les pres-
tacions de serveis de centres per a gent gran i persones 
amb discapacitat
Tram. 250-00932/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
específic per als municipis de les comarques de Lleida més 
afectades pels robatoris
Tram. 250-00933/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el replantejament del 
projecte de gasoducte entre Martorell i Figueres
Tram. 250-00934/09
Presentació p. 37

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la 
dictadura
Tram. 270-00011/09
Esmenes a la totalitat p. 38

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els transvasaments
Tram. 302-00103/09
Esmenes presentades p. 38

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les infraestructures
Tram. 302-00104/09
Esmenes presentades p. 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la protecció de les famílies amb menys recursos
Tram. 302-00105/09
Esmenes presentades p. 44

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 302-00106/09
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política per a mitigar el canvi climàtic i el seu impacte 
en el teixit productiu
Tram. 302-00107/09
Esmenes presentades p. 48

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els criteris per a la inversió de recursos públics a Spanair
Tram. 302-00108/09
Esmenes presentades p. 49

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de di-
putats
Tram. 234-00027/09, 234-00028/09, 234-00029/09 i 
234-00030/09
Adopció p. 51
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Declaració del Parlament de Catalunya de rebuig 
de la violència masclista 
Tram. 401-00028/09
Lectura en el Ple p. 51

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Substitució de membres especialistes p. 51

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 52

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00002/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa  p. 52

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 253/IX, so-
bre la concertació de les places del centre de la Fundació 
Privada Atendis de Can Roqueta, a Sabadell
Tram. 290-00242/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 254/IX, so-
bre la tasca del Grup MIFAS i la consolidació de la via del 
conveni pluriennal
Tram. 290-00243/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 256/IX, so-
bre el concert de les places de la residència per a gent gran 
de Batea
Tram. 290-00245/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 261/IX, so-
bre la construcció d’un centre de salut a Sant Joan de les 
Abadesses
Tram. 290-00250/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 262/IX, so-
bre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a Gavà 
i el manteniment del servei de pediatria als centres existents
Tram. 290-00251/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

Control del compliment de la Resolució 263/IX, so-
bre la dotació de diversos centres de salut de Montcada i 
Reixac amb serveis de pediatria i de ginecologia
Tram. 290-00252/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

Control del compliment de la Resolució 265/IX, so-
bre l’elaboració d’un pla d’inversions per a la reforma i el 
manteniment dels centres de salut
Tram. 290-00254/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 55

Control del compliment de la Resolució 266/IX, so-
bre la garantia de diàleg amb els agents socials de l’àmbit de 
la salut pel que fa als escenaris econòmics i pressupostaris 
relatius a l’enfortiment del model sanitari
Tram. 290-00255/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 55

Control del compliment de la Resolució 267/IX, so-
bre l’execució del projecte del nou centre d’atenció primària 
al barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs
Tram. 290-00256/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 56

Control del compliment de la Resolució 268/IX, so-
bre la incorporació de nous pediatres al CAP La Farigola, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00257/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

Control del compliment de la Resolució 272/IX, 
sobre la inclusió de cursos sobre la legislació relativa a la 
protecció de dades personals en la programació de l’Esco-
la d’Administració Pública de Catalunya
Tram. 290-00261/09
Sol·licitud de pròrroga p. 57
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 57

Control del compliment de la Resolució 273/IX, so-
bre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greu-
ges, la comunicació de l’actuació del Síndic com a Autoritat 
Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants i la signatura d’un 
conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que per-
meti al Síndic complir les seves funcions en espais de titu-
laritat estatal
Tram. 290-00262/09
Sol·licitud de pròrroga p. 57
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 58

Control del compliment de la Resolució 404/IX, so-
bre el projecte de construcció del centre d’urgències d’aten-
ció primària de Pineda de Mar
Tram. 290-00390/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 58

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 38/IX, sobre la 
situació del món agrari
Tram. 390-00038/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 58

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la situació actual i les actuacions previstes del 
Programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 354-00147/09
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció dels grans equipaments culturals públics
Tram. 354-00149/09
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre 
la reducció del 3% del sou dels funcionaris i sobre les con-
seqüències en la funció pública de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 i la Llei de mesures fiscals i 
financeres i de creació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
Tram. 354-00152/09
Sol·licitud i tramitació p. 60

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’agrupació de bombers de Comissions Obreres de Ca-
talunya perquè exposi la seva situació arran de les retalla-
des del Departament d’Interior i les conseqüències en la 
prestació dels serveis i en la campanya contra els incendis 
forestals del 2012
Tram. 356-00360/09
Retirada de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció de bombers de la Unió General de Treballadors 
perquè exposi la seva situació arran de les retallades del 
Departament d’Interior i les conseqüències en la prestació 
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dels serveis i en la campanya contra els incendis forestals 
del 2012
Tram. 356-00361/09
Retirada de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció de bombers de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
perquè exposi la seva situació arran de les retallades del 
Departament d’Interior i les conseqüències en la prestació 
dels serveis i en la campanya contra els incendis forestals 
del 2012
Tram. 356-00362/09
Retirada de la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença del president del Pa-
tronat de la Patum de Berga davant la Comissió de Cultura 
i Llengua perquè expliqui la proposta de la llei de la Patum
Tram. 356-00451/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’agrupació de bombers de Comissions Obreres perquè 
exposi la situació del Cos de Bombers després de les re-
tallades pressupostàries del Departament d’Interior i les 
possibles conseqüències en la prestació dels serveis i en la 
campanya contra els incendis forestals del 2012
Tram. 356-00453/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Sindicart perquè informi sobre el projecte de cens de 
professionals de la cultura i sobre les seves reivindicacions
Tram. 356-00457/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat SAP-UGT del Cos de Mossos d’Esquadra da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació 
del Cos de Mossos d’Esquadra després de les retallades 
pressupostàries
Tram. 356-00460/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Mossos d’Esquadra-CCOO davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos de 
Mossos d’Esquadra després de les retallades pressupos-
tàries
Tram. 356-00461/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat SPC dels Mossos d’Esquadra davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos 
de Mossos d’Esquadra després de les retallades pressu-
postàries
Tram. 356-00462/09
Sol·licitud p. 62

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

Compareixença del president de l’Institut Català 
Internacional per la Pau davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat per a presentar la memòria d’activitats del 2011
Tram. 359-00017/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 62

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 5673/2011, plantejada 
per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a 
l’article 26.a de la Llei 8/2006, del 5 de juliol, de mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal 
al servei de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 382-00004/09
Al·legacions que formula el Parlament p. 62
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de simplificació i millorament de la regu-
lació normativa
Tram. 200-00008/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 217)

En el BOPC 217, a la pàg. 20.

Títol o epígraf: Article 85. Modificació de l’article 31 de 
la Llei 11/2009

On diu:

«Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 31 de la Llei 
11/2009, que resten redactats de la manera següent:

«1. Els establiments oberts al públic han d’ésser objecte 
de controls de funcionament i de revisions, amb la peri-
odicitat, el procediment i el contingut que s’estableixin 
per reglament, d’acord amb els criteris i les finalitats es-
tablerts per l’article 30 i en coherència amb el que esta-
bleix la legislació de control ambiental preventiu.

»2. Si les actes de verificació o control de funcionament 
i de revisió ho proposen, l’òrgan competent per a ator-
gar-les pot modificar-ne les condicions específiques o 
afegir-ne de noves. Aquestes modificacions no generen 
dret a indemnització per als titulars si les noves condi-
cions tenen per objecte el compliment de l’article 35.3, o 
bé si són necessàries per raó de l’impacte que l’activitat 
pugui tenir en el medi ambient, la seguretat dels béns 
i les persones o la convivència entre els ciutadans. Les 
actes de control de funcionament s’han d’incorporar a la 
documentació de la llicència o de l’autorització.»

Ha de dir:

«Es modifica l’article 31 de la Llei 11/2009, que resta re-
dactat de la manera següent:

«Article 31. Controls i revisions

»1. Els establiments oberts al públic han d’ésser objecte 
de controls de funcionament i de revisions, amb la perio-
dicitat, el procediment i el contingut que s’estableixin per 
reglament, d’acord amb els criteris i les finalitats esta-
blerts per l’article 30 i en coherència amb el que estableix 
la legislació de control ambiental preventiu.

»2. Si les actes de verificació o control de funcionament 
i de revisió ho proposen, l’òrgan competent per a ator-
gar-les pot modificar-ne les condicions específiques o 
afegir-ne de noves. Aquestes modificacions no generen 
dret a indemnització per als titulars si les noves condi-
cions tenen per objecte el compliment de l’article 35.3, o 
bé si són necessàries per raó de l’impacte que l’activitat 
pugui tenir en el medi ambient, la seguretat dels béns i les 

persones o la convivència entre els ciutadans. Les actes 
de control de funcionament s’han d’incorporar a la docu-
mentació de la llicència o de l’autorització.»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 430/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el permís per a la captura puntu-
al de la polla blava al delta de l’Ebre i sobre 
les indemnitzacions pels danys causats pels 
flamencs als conreus d’arròs
Tram. 250-00585/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 9, 08.02.2012, DSPC-C 232

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 8 de febrer 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el permís per a la captura puntual de la polla blava 
al delta de l’Ebre i sobre les indemnitzacions pels danys 
causats pels flamencs en els conreus d’arròs (tram. 250-
00585/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al 
Govern de l’Estat que: 

a) Estableixi excepcions al règim general de protecció de 
la fauna silvestre, per tal de permetre la captura puntual 
d’ocells de l’espècie Porphyrio porphyrio, coneguda co-
munament com a polla blava, al delta de l’Ebre, sempre 
que la sobrepoblació d’aquests ocells estigui determina-
da pels informes tècnics pertinents.

b) Vetllar que les indemnitzacions que es paguen pels 
danys que causen els flamencs als conreus de l’arròs al 
delta de l’Ebre tinguin en compte els costos de maquinà-
ria, els del personal que hi treballa i la pèrdua de produc-
ció per la distorsió en el cicle del cultiu de l’arròs.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Módol i Bresolí Agustí López i Pla
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Resolució 431/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aprovació del projecte de des-
doblament de la carretera B-500 i la cons-
trucció del túnel de la Conreria i sobre les 
intervencions per al millorament de la inte-
gració urbana i l’accessibilitat de la carrete-
ra C-31 a Badalona
Tram. 250-00594/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’aprovació del projecte de 
desdoblament de la carretera B-500 i la construcció del 
túnel de la Conreria i sobre les intervencions per al mi-
llorament de la integració urbana i l’accessibilitat de la 
carretera C-31 a Badalona (tram. 250-00594/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22225).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprovar el projecte definitiu de desdoblament de la 
carretera B-500 i la construcció del túnel de la Conreria.

b) Encarregar a Tabasa de dur a terme les intervencions 
necessàries per a millorar la integració urbana i l’acces-
sibilitat de la carretera C-31 al pas per Badalona, d’acord 
amb el mandat parlamentari.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 432/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament del transport de 
passatgers i de mercaderies
Tram. 250-00491/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla especí-
fic de foment del transport públic (tram. 250-00491/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 15652).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar i endegar, en un termini no superior a sis 
mesos, un pla específic de foment del transport públic 
que garanteixi la qualitat, la fiabilitat, la disponibilitat i 
l’eficàcia dels mitjans, parant un esment especial en els 
més eficients.

b) Elaborar i endegar, en un termini no superior a sis 
mesos, un pla específic d’intermodalitat per al transport 
de passatgers a l’àrea metropolitana de Barcelona que re-
estructuri els horaris per a afavorir la reducció del temps 
dels intercanvis entre les línies i els modes de transport.

c) Impulsar el desenvolupament i la utilització de nous 
carburants, fent incidència en els que han estat més tes-
tats i són més eficients.

d) Impulsar el millorament de les infraestructures per a 
minimitzar la congestió viària.

e) Elaborar i endegar, en un termini no superior a sis me-
sos, un pla específic d’intermodalitat per al transport de 
mercaderies que resolgui eficaçment la connexió de les 
infraestructures, els serveis i els reglaments de cadascun 
dels modes de transport.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 433/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre el millorament de la línia de 
tren entre Figueres i Portbou, i la connexió 
d’aquesta amb els serveis francesos
Tram. 250-00541/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament de la línia 
de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda 
(tram. 250-00541/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17083).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar i 
millorar el servei ferroviari de la línia convencional en-
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tre Figueres i Portbou, i la connexió d’aquesta amb els 
serveis francesos.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 434/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de l’activitat i les 
connexions de l’aeroport de Girona - Costa 
Brava
Tram. 250-00557/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment de l’activitat 
i les connexions de l’aeroport de Girona - Costa Brava 
(tram. 250-00557/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les 
mesures necessàries i a fer les accions que calgui amb 
la companyia aèria Ryanair, entre altres opcions, amb 
l’objectiu de mantenir l’activitat i les connexions de l’ae-
roport de Girona - Costa Brava.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 435/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la incorporació dels trajectes 
dels trens Avant al programa de fidelització 
Renfe Tempo i sobre l’ampliació de la vigèn-
cia dels abonaments per a aquests trajectes
Tram. 250-00560/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la incorporació dels trajectes 
dels trens Avant al programa de fidelització Renfe Tem-
po i sobre l’ampliació de la vigència dels abonaments per 

a aquests trajectes (tram. 250-00560/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 17086).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat i a l’empresa Renfe: 

a) La incorporació al programa de fidelització Renfe 
Tempo de tots els trajectes de les línies Avant.

b) L’ampliació de la vigència dels abonaments de trajec-
tes amb servei Avant de trenta a seixanta dies, especial-
ment en les línies que uneixen Lleida i Tarragona amb 
Barcelona.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 436/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament de les obres de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals de la 
urbanització Valdemar a l’Ajuntament de Cas-
tellet i la Gornal
Tram. 250-00567/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el pagament de les obres de 
l’estació depuradora d’aigües residuals de la urbanització 
Valdemar a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal (Alt Pe-
nedès) (tram. 250-00567/09), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 22222).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar el 
pagament de les obres de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de la urbanització Valdemar a l’Ajuntament de 
Castellet i la Gornal (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 437/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament als propietaris afec-
tats per les expropiacions per a la construc-
ció de la carretera A-27 i sobre la reparació 
dels accessos i les instal·lacions de reg de 
les explotacions afectades
Tram. 250-00570/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el pagament als propieta-
ris afectats per les expropiacions per a la construcció 
de la carretera A-27 i sobre la reparació dels accessos 
i les instal·lacions de reg de les explotacions afectades 
(tram. 250-00570/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
26034).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a les expropia-
cions per a la construcció de la carretera A-27, insta el 
Govern a: 

a) Dur a terme les accions necessàries amb el Govern de 
l’Estat per tal que el Ministeri de Foment aboni el deute 
pendent als propietaris afectats.

b) Dur a terme les accions necessàries amb el Govern de 
l’Estat perquè s’arreglin els accessos i les instal·lacions 
de reg de les explotacions afectades que han quedat mal-
meses per la paralització de l’obra en diversos trams.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 438/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incorporació de l’Administració 
de l’Estat al grup de treball sobre la gestió 
del sistema d’autopistes i dels peatges i so-
bre l’aplicació de descomptes i la implanta-
ció de l’eurovinyeta als peatges
Tram. 250-00575/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-

posta de resolució sobre la implementació de bonificaci-
ons, descomptes i de l’eurovinyeta als peatges per a una 
mobilitat sostenible (tram. 250-00575/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 22223).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a fer les gestions necessà-
ries amb l’Administració general de l’Estat perquè s’in-
tegri com a membre del grup de treball sobre la gestió 
del sistema d’autopistes i dels peatges, d’acord amb la 
Resolució 83/IX, i a estudiar l’aplicació d’un nou sistema 
de descomptes per als vehicles d’alta ocupació i per als 
menys contaminants, en la línia dels descomptes que ja 
aplica la Generalitat, i a la implantar l’eurovinyeta coor-
dinadament amb la Generalitat.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 439/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de les prestacions 
de la línia 8 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-00579/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament de les pres-
tacions de la línia 8 del servei de trens de rodalia (tram. 
250-00579/09), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 22224).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions pertinents amb el Ministeri de Foment 
per tal que es finalitzi la construcció de la nova estació 
de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) i s’ha-
biliti l’estació soterrada de Baricentro per al trànsit de 
viatgers.

b) Demanar al Ministeri de Foment la redacció del pro-
jecte constructiu i l’execució de les obres del nou inter-
canviador de Cerdanyola del Vallès - Barberà del Vallès 
entre les línies 4 i 8 de rodalia previst en el Pla d’infra-
estructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-
2015.
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c) Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat 
per tal que s’incorpori al Pla d’infraestructures ferrovi-
àries de rodalia 2008-2015 el projecte de construcció de 
l’intercanviador de l’Hospital General, entre les línies 
8 de rodalia i 51 dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, per a connectar el sistema urbà de Terrassa 
(Vallès Occidental) al nou corredor ferroviari.

d) Iniciar els treballs per a connectar el municipi de Ri-
pollet (Vallès Occidental) a la xarxa ferroviària.

e) Millorar l’oferta de serveis de la línia 8 de rodalia es-
tablint-hi, quan sigui possible, un servei de dos trens per 
sentit i hora en les franges de màxima demanda i, també 
segons la demanda, anar-lo ampliant progressivament.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 440/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les gestions amb Renfe per al mi-
llorament de la línia de ferrocarril entre Bar-
celona, Girona i Figueres
Tram. 250-00590/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les gestions amb Renfe per 
al millorament de la línia de ferrocarril entre Barcelona 
i Figueres (tram. 250-00590/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 17083).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb referència a la línia de 
ferrocarril entre Barcelona, Girona i Figueres, insta el 
Govern a emprendre les gestions i les accions necessàri-
es amb la companyia Renfe per a: 

a) Millorar la puntualitat dels combois.

b) Generalitzar-hi l’ús de combois dobles en hores punta, 
auditar l’estat dels combois i, feta l’avaluació subsegüent, 
renovar els que es considerin obsolets.

c) Millorar els protocols d’informació als usuaris.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 441/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment i la millora del servei 
de trens de la línia 2 de rodalia a l’estació de 
Viladecans
Tram. 250-00599/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’increment i la millora del 
servei de trens de la línia 2 de rodalia a l’estació de Vi-
ladecans (Baix Llobregat) (tram. 250-00599/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22227).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, en el 
termini de quatre mesos, un estudi tècnic sobre la vi-
abilitat que tots els trens de la línia 2 sud de rodalia 
tinguin parada a Viladecans (Baix Llobregat) i sobre la 
possibilitat d’incorporar combois de màxima capacitat 
en aquest recorregut, i a donar compte d’aquest estudi a 
l’Ajuntament de Viladecans.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 442/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració del Projecte de llei 
de la biodiversitat i del patrimoni natural
Tram. 250-00602/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla de 
mesures de millorament de la qualitat de l’aire i sobre 
l’elaboració del Projecte de llei de la biodiversitat i del 
patrimoni natural (tram. 250-00602/09), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 21164).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, dins 
aquesta novena legislatura, els treballs tècnics i jurídics 
necessaris per a elaborar el Projecte de llei de la biodi-
versitat i del patrimoni natural, d’acord amb els objec-
tius que impulsa la Unió Europea, basats en els acords 
de Nagoya.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 443/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió de l’Ajuntament de Ga-
và en la societat de control de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 250-00605/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la inclusió de l’Ajuntament 
de Gavà (Baix Llobregat) en la societat de control de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 250-00605/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, en el marc de les negocia-
cions amb el Ministeri de Foment, insta el Govern a in-
cloure l’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) entre les 
autoritats locals representades en la futura societat de 
control de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 444/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre els estudis de trànsit i capacitat 
per a considerar l’ampliació de l’àrea de pe-
atge de Figueres Sud de l’autopista AP-7
Tram. 250-00620/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’àrea de 
peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7 (tram. 250-
00620/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 24641).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les ges-
tions necessàries davant l’Administració general de l’Es-
tat perquè la concessionària d’autopistes Acesa faci els 
estudis de trànsit i capacitat que calgui i, si escau, am-
pliï l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7, 
amb la finalitat d’evitar les retencions que es produeixen 
tant en el peatge com en el tronc central de l’autopista.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 445/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre els abocaments de residus a la 
urbanització Les Palmeres, de Canyelles, en 
terrenys destinats a equipaments
Tram. 250-00621/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els abocaments de residus a 
la urbanització Les Palmeres, de Canyelles (Garraf), en 
terrenys destinats a equipaments (tram. 250-00621/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 24659).

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

El Parlament de Catalunya, amb relació als abocaments 
en un terreny destinat a equipaments de la urbanització 
Les Palmeres, de Canyelles (Garraf), de residus proce-
dents de l’enderrocament d’un seguit de bungalous de 
Muntanya del Mar, insta el Govern a: 

a) Investigar-ne els fets i determinar les responsabilitats, 
per error o per omissió, que se’n puguin derivar.

b) Fer complir a l’Ajuntament de Canyelles les obliga-
cions de reposició dels terrenys i de la flora protegida a 
l’estat original que es puguin derivar de la investigació 
dels fets.

c) Trametre l’informe de la investigació i de les accions 
empreses en conseqüència, tan bon punt s’hagi conclòs, 
als grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 446/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment per al 2012 del 
coeficient reductor del cànon de l’aigua per 
als usos industrials dels municipis de les 
conques de l’Ebre, el riu de la Sénia i la Ga-
rona
Tram. 250-00632/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 14, 08.02.2012, DSPC-C 231

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 8 de febrer de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el coeficient reductor del cànon 
de l’aigua de la conca de l’Ebre per al 2012 (tram. 250-
00632/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26034).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
durant l’any 2012 el coeficient reductor del cànon de l’ai-
gua en un 0,70% per als usos industrials dels municipis 
de les conques de l’Ebre, el riu de la Sénia i la Garona.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

1.15. MOCIONS

Moció 72/IX del Parlament de Catalunya, 
de protecció dels cabals hidrològics de la 
conca de l’Ebre i de les altres conques in-
ternes de Catalunya
Tram. 302-00103/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 25, 23.02.2012, DSPC-P 44

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els transvasaments (tram. 302-00103/09), presen-
tada per la diputada Hortènsia Grau Juan, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 46217), pel 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència (reg. 46223) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 46226).

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

moció

1. El Parlament de Catalunya reitera la ferma oposició 
a qualsevol modificació del vigent Pla hidrològic naci-
onal de l’Estat espanyol que pretengui imposar transva-
saments d’aigua des del riu Ebre i els altres rius de les 
conques internes de Catalunya, atès que tota modificació 
és innecessària i atesa la situació vulnerable dels cabals 
actuals, especialment de l’Ebre.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer l’aprovació que li correspon, en exercici de les se-
ves competències, del Pla integral de protecció del delta 
de l’Ebre.

b) Convocar la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre i adoptar les altres actuacions que es 
considerin convenients.

c) Defensar davant el Ministeri d’Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient els cabals ambientals per al tram 
final del riu Ebre aprovats per la Comissió de Sosteni-
bilitat de les Terres de l’Ebre, per tal com és una pro-
posta de cabals que l’Agència Catalana de l’Aigua ja va 
presentar davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
que constata que les demandes previstes a la conca de 
l’Ebre comprometen els cabals disponibles si es vol ga-
rantir un cabal de manteniment suficient a la zona del 
delta de l’Ebre.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries amb el Govern de l’Estat per tal que: 

a) Aprovi com més aviat millor el Pla de gestió de la con-
ca de l’Ebre i hi incorpori la definició dels cabals ecolò-
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gics en tota la conca, especialment la determinació dels 
cabals ecològics de manteniment de la zona del delta de 
l’Ebre proposats per la Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre.

b) No incorpori cap proposta de transvasament de recur-
sos hídrics des dels rius de la conca del Ebre, ni de les 
conques internes de Catalunya, en qualsevol proposta de 
modificació del vigent Pla hidrològic nacional, tenint en 
compte les previsions del Pla de gestió de les conques 
internes de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 73/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les infraestructures
Tram. 302-00104/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 25, 23.02.2012, DSPC-P 44

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de fe-
brer de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures (tram. 302-00104/09), 
presentada pel diputat Oriol Amorós i March, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 46147), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 46221) i pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 46224).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta que: 

a) El dèficit històric d’inversions en infraestructures de 
l’Estat a Catalunya és un impediment de primera magni-
tud per a la seva economia, fortament basada en la indús-
tria, el coneixement i els serveis, amb vocació d’obertura 
al món i de millorament de la competitivitat.

b) La capacitat i la participació determinant de les insti-
tucions públiques i de la societat civil de Catalunya so-
bre la gestió de tots els seus ports i aeroports, el corredor 
ferroviari del Mediterrani per al transport de mercade-
ries i la modernització dels sistemes de transport fer-
roviari de passatgers són una oportunitat per a tenir un 
potencial logístic únic a Europa, i són també necessitats 
inajornables per a sortir de la crisi econòmica i generar 
llocs de treball.

c) Està en desacord amb la decisió presa unilateralment 
pel Ministeri de Foment de suspendre definitivament 
el concurs per a la concessió de la gestió de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat, prescindint dels interessos i dels 

acords polítics adoptats per les administracions de Ca-
talunya.

d) És necessari convertir l’aeroport de Barcelona - el 
Prat en un aeroport de connexió internacional i intercon-
tinental, tal com s’ha promogut inequívocament des de 
diverses administracions públiques de Catalunya i des de 
la societat civil.

e) Està en desacord amb la dispersió de prioritats de les 
propostes del Govern de l’Estat per a la xarxa transeuro-
pea del transport, i en especial la presentada pel Ministe-
ri de Foment el passat 15 de febrer, atès que són propos-
tes ineficients que dispersaran els recursos i allunyaran 
la posada en servei del corredor ferroviari del Mediterra-
ni, infraestructura bàsica per a la nostra indústria.

f) Té el convenciment que cal establir un model de gestió 
individualitzada de les grans infraestructures de Catalu-
nya que donen servei a tot el país, i també que cal assolir 
una participació determinant de les institucions de Cata-
lunya en els processos de decisió i de gestió estratègics, 
per tal que vetllin pel seu potencial de creixement i des-
envolupament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Redactar el nou Pla director d’infraestructures 2011-
2020, d’acord amb la conjuntura econòmica actual, per-
què sigui debatut amb els grups parlamentaris, els agents 
socials i les diverses administracions de Catalunya, i pre-
sentat davant el Parlament en el termini de tres mesos.

b) Exigir al Govern de l’Estat que estableixi el calendari 
d’inversions dels 5.748 milions d’euros que la ministra de 
Foment ha reconegut que estaven compromesos en infra-
estructures ferroviàries a Catalunya, per tal que impulsin 
l’execució del Pla director d’infraestructures 2011-2020 i 
altres plans encara pendents.

c) Desenvolupar el potencial dels ports de Catalunya per 
a la generació d’activitat econòmica i la creació de llocs 
de treball. En aquest sentit, el Govern ha de: 

Primer. Negociar amb el Govern de l’Estat la transferèn-
cia dels ports qualificats d’interès general o, almenys, la 
garantia de la participació catalana majoritària i decisiva 
en llurs òrgans de govern que tinguin competències en 
matèria de tarifes, inversions, acció comercial, gestió pa-
trimonial, reinversió de beneficis i totes les considerades 
de caràcter estratègic.

Segon. Desplegar una estratègia de generació de valor 
agregat a les mercaderies semielaborades provinents de 
l’avantpaís asiàtic, per a afavorir la implantació de no-
ves indústries i millorar la competitivitat exportadora de 
l’economia de Catalunya.

Tercer. Reclamar al Govern de l’Estat que, d’una manera 
urgent, doti el port de Barcelona d’accessos viaris i fer-
roviaris, per tal que la nova terminal pugui donar sortida 
al mercat internacional a les seves mercaderies quan si-
gui operativa a mitjan 2012.

Quart. Reclamar al Govern de l’Estat que, abans del 
2014, s’instal·li un tercer rail, l’anomenat tercer fil, a 
l’actual via entre Tarragona, Altafulla, Torredembarra, 
Sant Vicenç de Calders, el Vendrell, Vilafranca del Pe-
nedès, Martorell i Castellbisbal, per a donar sortida de 
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mercaderies al port de Tarragona per l’ample ferroviari 
estàndard, i, amb aquesta mateixa finalitat, recuperar la 
línia entre Reus i Roda de Barà per a donar sortida a les 
mercaderies del port de Tarragona.

d) Accelerar el desenvolupament i la renovació del trans-
port públic ferroviari per a una mobilitat més sostenible, 
segura i eficient, que contribueixi a la qualitat de vida i 
a la competitivitat econòmica. Amb aquesta finalitat, el 
Govern ha de: 

Primer. Iniciar, conjuntament amb l’empresa operadora 
i el gestor de la infraestructura, una investigació per a 
conèixer les causes dels accidents recents a les estacions 
de França i del Clot, de Barcelona, i de Mataró.

Segon. Exigir al Govern de l’Estat la inversió de 3.648 
milions d’euros pendents a la xarxa de rodalia de Cata-
lunya, tant en infraestructures com en estacions, amb el 
calendari d’inversions i la programació per a executar les 
obres fins al 2015.

Tercer. Constituir una oficina tècnica, amb representació 
de la Generalitat i de l’Administració de l’Estat, per a la 
definició, la planificació i la direcció de les actuacions 
del Pla de rodalia i altres que hi estiguin relacionades, 
com ara el seguiment i l’estudi de la mobilitat a les àrees 
metropolitanes de Catalunya.

Quart. Renegociar els traspassos pel que fa als serveis 
de viatgers de rodalia i regionals sobre la xarxa d’am-
ple ibèric de la xarxa ferroviària d’interès general per tal 
d’aconseguir el traspàs de la gestió de la infraestructura.

Cinquè. Emprendre un pla de millorament de la segure-
tat dels trens de rodalia, a partir del qual es doti tota la 
xarxa amb el sistema de gestió, senyalització i control 
ERTMS 2, o similar, per a optimitzar-ne la capacitat i 
incrementar la seguretat del servei.

Sisè. Accelerar les obres de l’estació de la Sagrera i de 
modernització de l’estació de Sants, a Barcelona, amb el 
compromís de finalitzar-les abans del 2015.

Setè. Continuar treballant per al millorament de la infra-
estructura de la línia ferroviària que uneix Lleida, Bala-
guer i la Pobla de Segur, efectuar la compra de dos nous 
trens que hi prestin servei i, en conseqüència, assumir un 
nou model de gestió en benefici d’un servei de qualitat i 
amb freqüències adaptades a les necessitats de la població.

Vuitè. Donar suport a la presentació d’una proposició 
de reforma de la Llei de l’Estat 4/2006, del 31 de març, 
ferroviària, per tal de fer possible l’elecció amb lliure 
concurrència de l’operador ferroviari dels sistemes de 
rodalia i trens regionals.

Novè. Redefinir el servei de rodalia de Barcelona i els 
trens regionals convencionals de Catalunya en un marc 
de gestió única i amb el finançament adequat dels ser-
veis, i impulsar els serveis de rodalia a Girona, Lleida i 
Tarragona creant el sistema Rodalia Catalunya.

Desè. Accelerar les obres de la línia 9 del metro des de 
l’estació de Zona Universitària fins l’aeroport de Barce-
lona - el Prat, per tal de posar-la en funcionament durant 
l’any 2014, i exigir al Govern de l’Estat que s’iniciïn im-
mediatament les obres d’execució de l’accés ferroviari a 
la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

Onzè. Establir un nou contracte de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità amb l’Administració de l’Estat per a in-
crementar-ne l’aportació de recursos al sistema de trans-
port públic que reverteixi, principalment, en la reducció 
del cost per a l’usuari.

e) Reclamar al Govern de l’Estat que impulsi el projecte 
del corredor ferroviari del Mediterrani prioritzant-hi un 
únic traçat davant les institucions europees, el més efici-
ent, el que té més reversió social i econòmica, el que més 
impulsa l’exportació, és a dir, el que uneix vuit ports i 
onze aeroports com a eix més eficient per a la connexió 
entre Algesires i la frontera amb França, i programar les 
inversions necessàries per a fer-lo possible.

f) Reclamar, en matèria d’aeroports, al Govern de l’Estat 
que: 

Primer. La gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat cor-
respongui a un consorci en què participin la Generalitat, 
les administracions locals concernides, el sector privat i 
l’Administració general de l’Estat, en el qual la part ca-
talana tingui majoria i sigui determinant per a adoptar 
qualsevol de les decisions estratègiques següents: 

– En matèria pressupostària, els pressupostos anuals 
d’explotació i la política d’inversions.

– En gestió aeroportuària, la gestió dels drets d’operació 
aeroportuària (slots) i l’establiment i la modificació de 
tarifes.

– En serveis aeroportuaris, la definició dels règims de 
concessió i prestació dels serveis.

– En gestió del domini públic: infraestructures, planifi-
cació i programació: plans estratègics i plans directors.

Segon. Es desclassifiquin i es traspassin els aeroports de 
Girona, Sabadell i Reus, tan bon punt s’obtingui la ma-
joria catalana en la gestió de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat.

Tercer. Propiciï els acords amb companyies aèries que 
vulguin fer de Barcelona llur base d’operacions principal 
per a generar vols intercontinentals, o almenys deixar 
d’actuar-hi en contra.

g) Elaborar i presentar davant el Parlament un informe 
sobre les balances en infraestructures, en què s’analitzin 
els pressupostos liquidats d’inversions en infraestructu-
res a Catalunya amb relació al conjunt de l’Estat i als pa-
ïsos del nostre entorn, acompanyat d’una anàlisi compa-
rada sobre la rendibilitat social, econòmica i ambiental.

h) Convocar una reunió de la Comissió Bilateral Genera-
litat - Estat per a abordar totes les matèries esmentades 
en aquesta moció i plantejar-hi la creació d’una anella 
logística que coordini les actuacions en totes les damunt 
dites infraestructures orientades a la promoció de l’acti-
vitat econòmica amb criteris de sostenibilitat ambiental.

i) Convocar una reunió de la Comissió Bilateral d’Infra-
estructures Generalitat - Estat.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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Moció 74/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la protecció de les famílies amb menys 
recursos
Tram. 302-00105/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 25, 23.02.2012, DSPC-P 44

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la protecció de les famílies amb menys recursos 
(tram. 302-00105/09), presentada per la diputada Marisa 
Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 46148), pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46216), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46220) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 46227).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar, durant el 2012, en el marc del Pla integral 
de suport a la família, un eix específic de suport a la ma-
ternitat, amb l’objectiu que cap dona no sigui objecte de 
prejudici o discriminació social i laboral per motiu d’em-
baràs o maternitat.

b) Promoure, si les disponibilitats pressupostàries ho 
permeten, el desplegament del contingut dels articles 
22 i 27 de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a 
les famílies, en el sentit, d’acord amb el dit article 22, 
de la necessària creació de serveis d’atenció a infants en 
els llocs de treball o prop dels llocs de treball, i, d’acord 
amb el dit article 27, de la creació d’una qualificació 
d’empresa familiarment responsable per a les empreses 
que acreditin l’aplicació de mesures, accions i pràctiques 
que contribueixin a conciliar la vida laboral i la familiar 
i a racionalitzar els horaris laborals.

c) Fer efectiu el pagament, preferentment entre els anys 
2012 i 2013, de les prestacions per infant a càrrec que es-
tan pendents des del 2010, tenint en compte l’apartat 3 de 
la disposició addicional tretzena de la Llei 6/2011, del 27 
de juliol, de pressupostos de la Generalitat per al 2011, i 
estudiar, en el marc del Pla integral de suport a la famí-
lies i en funció de les disponibilitats pressupostàries, la 
possibilitat de posar en marxa un nou sistema d’ajuts a 
les famílies amb infants a càrrec.

d) Demanar als organismes competents –Comissió Naci-
onal del Mercat de Valors i Banc d’Espanya– informació 
sobre la comercialització de participacions preferents 
que permeti determinar l’abast i el nombre dels casos 
detectats en què s’hagin pogut produir situacions d’abús, 
per tal de mitjançar-hi, especialment en els casos en què 
es doni una especial problemàtica familiar i social, i 
també, instar els organismes competents perquè millorin 

la informació amb la finalitat de garantir correctament 
els drets i deures dels titulars d’aquestes inversions.

e) Detectar les situacions en què el crèdit a l’habitatge 
pugui representar un problema familiar i social per als 
seus titulars, i mitjançar amb les entitats per a cercar la 
millor solució a la situació generada, incloent-hi la dació 
en pagament.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 75/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla 
de Segur
Tram. 302-00106/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 25, 23.02.2012, DSPC-P 44

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur 
(tram. 302-00106/09), presentada pel diputat Joaquim 
Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 46100), pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 46215) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 46218).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la continuïtat del servei ferroviari de la línia 
Lleida - Balaguer - La Pobla de Segur amb unes freqüèn-
cies de tren adaptades a les necessitats de mobilitat de la 
població i introduint un canvi en el model de gestió que 
permeti tendir al compliment dels acords establerts en el 
Pla de transports de viatgers 2008-2012.

b) Fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
assumeixi, a més de la gestió, la prestació del servei ac-
tualment encarregat a RENFE, sia de manera directa o 
indirecta.

c) Fer que el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya concertin les 
decisions sobre el futur de la línia amb les administraci-
ons locals afectades, en el marc de la comissió de segui-
ment creada expressament per a això.

d) Elaborar, d’acord amb tots els agents implicats, una 
nova proposta de freqüències i horaris per a adaptar-los 
millor a les actuals necessitats de mobilitat de la ciuta-
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dania i facilitar les interconnexions amb altres mitjans 
de transport, com ara l’autocar i el tren d’alta velocitat, 
entre altres.

e) Periodificar la modernització del conjunt de la línia i 
adquirir nous trens abans de la fi de 2013, en benefici de 
l’estalvi energètic i l’eficiència, i aplicant també un nou 
model d’explotació.

f) Impulsar nous plans de dinamització del tren en la ma-
teixa direcció que la de la campanya «El tren dels llacs», 
i també altres accions orientades a fer conèixer el patri-
moni natural i cultural del Pallars Jussà i la Noguera.

g) Redactar el pla de viabilitat futura de la línia i consi-
derar la possibilitat de prolongar-la per poder donar un 
servei de mobilitat millor al territori pirinenc.

h) Impulsar campanyes de promoció de l’ús del ferrocar-
ril, amb actuacions com la difusió dels horaris conjunts 
del transport públic de les comarques del Pallars i de 
Lleida i de les connexions amb altres línies de transport, 
entre altres actuacions.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

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

Moció 76/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la política per a mitigar el canvi climàtic i 
el seu impacte en el teixit productiu
Tram. 302-00107/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 25, 23.02.2012, DSPC-P 44

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de fe-
brer de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política per a mitigar el canvi climàtic i el 
seu impacte en el teixit productiu (tram. 302-00107/09), 
presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 46099), pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 46219), pel Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 46222) i 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 46225).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Redactar i presentar en el termini de sis mesos un 
pla de política industrial ambiental que desenvolupi les 
noves tecnologies emergents basades en recursos reno-
vables i alta eficiència, que identifiqui les noves tecnolo-

gies de futur i que fixi l’estratègia que permeti d’obrir i 
desenvolupar el mercat de productes baixos en carboni, 
establint mecanismes de concertació que utilitzin recur-
sos públics i privats.

b) Presentar en el termini de tres mesos el Pla de l’ener-
gia i del canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.

c) Preparar i celebrar, durant el 2012, una nova cimera de 
la Convenció Catalana del Canvi Climàtic amb tots els 
agents econòmics, socials, ambientals, educatius i uni-
versitaris i les administracions del país, amb l’objectiu 
d’acordar la nova estratègia per al període 2012-2020.

d) Continuar donant suport a la planta internacional d’as-
saigs per a la instal·lació d’aerogeneradors en aigües pro-
fundes –projecte Zèfir– amb el màxim consens amb les 
administracions locals.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 77/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la presentació al Parlament de les mesu-
res per a compensar els treballadors per la 
fallida de Spanair i sobre les actuacions per 
a llur recol·locació
Tram. 302-00108/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 25, 23.02.2012, DSPC-P 44

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els criteris per a la inversió de recursos públics a 
Spanair (tram. 302-00108/09), presentada pel diputat Al-
bert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
ta (reg. 46149), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 46212) i pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46214).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Comparèixer-hi, en el termini màxim d’un mes i per 
mitjà del conseller d’Empresa i Ocupació, per a informar 
de les compensacions a tots els afectats per la fallida de 
Spanair.

b) Fer arribar a tots els grups parlamentaris el pla social 
de Spanair.

c) Fer les actuacions necessàries, en coordinació amb el 
Govern de l’Estat, per a aconseguir la recol·locació del 
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treballadors acomiadats de les empreses Newco i Spa-
nair.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la reforma la-
boral
Tram. 300-00120/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
amb relació a la dona
Tram. 300-00121/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
dels drets lingüístics dels consumidors ca-
talans
Tram. 300-00122/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).

Interpel·lació al Govern sobre la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 300-00123/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica i els escenaris previstos per al 
2012
Tram. 300-00125/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).

Interpel·lació al Govern sobre la situació del 
sector públic de la Generalitat
Tram. 300-00126/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).

Interpel·lació al Govern sobre la política 
energètica
Tram. 300-00127/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
del món rural
Tram. 300-00128/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).

Interpel·lació al Govern sobre la repercussió 
del tancament de Spanair en les finances
Tram. 300-00129/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 25, t inguda el 22.02.2012 
(DSPC-P 43).
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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 directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual 
es modifiquen les directives 2000/60/CE i 
2008/105/CE pel que fa a les substàncies 
prioritàries en l’àmbit de la política d’aigües
Tram. 295-00173/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a l’es-
tabliment d’un programa de medi ambient i 
acció pel clima
Tram. 295-00174/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, 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 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 200-00011/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
246)

En el BOPC 246, a la pàg. 13.

Títol o epígraf: Article 16.2

On diu:

«2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 56 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera 
següent:

«5. Els plans directors urbanístics de delimitació i or-
denació de les àrees residencials estratègiques a què fa 
referència l’apartat 1.f:

»a) Comporten la classificació urbanística dels terrenys 
com a sòl urbanitzable delimitat, en el cas que no tin-
guessin aquesta classificació d’acord amb el planejament 
general municipal vigent; poden modificar les condici-
ons establertes per al desenvolupament del sector de sòl 
urbanitzable o de sòl urbà no consolidat pel planejament 
general municipal vigent, si s’escau, i estableixen l’orde-
nació detallada del sòl amb el nivell i la documentació 
propis d’un pla urbanístic derivat, i també poden incor-
porar la concreció del traçat i les característiques de les 
obres d’urbanització amb el nivell i la documentació pro-
pis d’un projecte d’urbanització.

»b) Legitimen l’inici de l’execució urbanística de l’actu-
ació, sense necessitat d’adaptació prèvia del planejament 
urbanístic general municipal, la qual s’ha de dur a terme 
en els terminis que estableixi el pla director urbanístic.

»c) En sòl urbà no consolidat poden incrementar el per-
centatge d’aprofitament objecte del deure de cessió de sòl 
fins al 15% de l’aprofitament de l’àrea i poden establir 
que el producte obtingut de l’alienació d’aquest sòl es 
destini, totalment o parcialment, a complir l’obligació de 
costejar la construcció dels equipaments previstos.»

Ha de dir:

«2. Es modifiquen les lletres a i c de l’apartat 5 de l’ar-
ticle 56 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resten 
redactades de la manera següent:

[Se suprimeix la referència al títol de l’apartat: 5. Els 
plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de 
les àrees residencials estratègiques a què fa referència 
l’apartat 1.f:]
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«a) Comporten la classificació urbanística dels terrenys 
com a sòl urbanitzable delimitat, en el cas que no tin-
guessin aquesta classificació d’acord amb el planejament 
general municipal vigent; poden modificar les condici-
ons establertes per al desenvolupament del sector de sòl 
urbanitzable o de sòl urbà no consolidat pel planejament 
general municipal vigent, si s’escau, i estableixen l’orde-
nació detallada del sòl amb el nivell i la documentació 
propis d’un pla urbanístic derivat, i també poden incor-
porar la concreció del traçat i les característiques de les 
obres d’urbanització amb el nivell i la documentació pro-
pis d’un projecte d’urbanització.

[Se suprimeix la referència a la lletra b: b) Legitimen 
l’inici de l’execució urbanística de l’actuació, sense ne-
cessitat d’adaptació prèvia del planejament urbanístic 
general municipal, la qual s’ha de dur a terme en els ter-
minis que estableixi el pla director urbanístic.]

»c) En sòl urbà no consolidat poden incrementar el per-
centatge d’aprofitament objecte del deure de cessió de sòl 
fins al 15% de l’aprofitament de l’àrea i poden establir 
que el producte obtingut de l’alienació d’aquest sòl es 
destini, totalment o parcialment, a complir l’obligació de 
costejar la construcció dels equipaments previstos.»

Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 200-00013/09

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Justícia, sessió del 26.01.2012

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona (tram. 352-00984/09)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi de No-
taris de Catalunya (tram. 352-00985/09)

Proposta de compareixença del president de la Coordi-
nadora Catalana de Fundacions (tram. 352-00986/09)

Proposta de compareixença del president de l’Obra Social 
«la Caixa» (tram. 352-00987/09)

Proposta de compareixença del president de la fundació 
Santa Pau (tram. 352-00988/09)

Proposta de compareixença del subdirector general de 
Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Me-
cenatge del Ministeri de Cultura (tram. 352-00989/09)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona (tram. 352-00990/09)

Proposta de compareixença del degà del Col·legi de No-
taris de Catalunya (tram. 352-00991/09)

Proposta de compareixença del president de la Coordi-
nadora Catalana de Fundacions (tram. 352-00992/09)

Proposta de compareixença del president de l’Obra Social 
«la Caixa» (tram. 352-00993/09)

Proposta de compareixença del president de la fundació 
Santa Pau (tram. 352-00994/09)

Proposta de compareixença del subdirector general de 
Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Me-
cenatge del Ministeri de Cultura (tram. 352-00995/09)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, degà 
president del Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 
352-00996/09)

Proposta de compareixença de Marc-Roger Lloveras, 
professor de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat Pom-
peu Fabra (tram. 352-00997/09)

Proposta de compareixença de Carmen Parra, directo-
ra de la Càtedra d’Economia Solidària de la Universitat 
Abat Oliba (tram. 352-00998/09)

Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, di-
rector de la fundació Institut Guttmann (tram. 352-
00999/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (tram. 
352-01000/09)

Proposta de compareixença del president del patronat de 
la fundació Intermón Oxfam (tram. 352-01001/09)

Proposta de compareixença de Joan Josep López Burniol, 
notari, (tram. 352-01002/09)

Proposta de compareixença d’Alba Molas, gerent de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 352-
01003/09)

Proposta de compareixença d’Elena Lauroba, professora 
de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat de Barcelona 
(tram. 352-01004/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Ferrer i Guàrdia (tram. 352-01005/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració ECOM (tram. 352-01006/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(tram. 352-01007/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (tram. 352-
01008/09)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 352-
01009/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill (tram. 352-01010/09)

Proposta de compareixença d’una representació de de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (tram. 352-01011/09)
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Proposta de compareixença d’una representació de Justí-
cia i Pau (tram. 352-01012/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-01013/09)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell del Col·legi d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
01014/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Ferrer i Guàrdia (tram. 352-01015/09)

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra unida i alternativa

Proposta de compareixença del director de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya (tram. 352-01016/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració ECOM (tram. 352-01017/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(tram. 352-01018/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (tram. 352-
01019/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 352-
01020/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-01021/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Consell 
de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-01022/09)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 352-
01023/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill (tram. 352-01024/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de 
Catalunya (tram. 352-01025/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (tram. 352-01026/09)

Proposta de compareixença d’una representació de Justí-
cia i Pau (tram. 352-01027/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-01028/09)

Proposta de compareixença del director de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya (tram. 352-01029/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració ECOM (tram. 352-01030/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(tram. 352-01031/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (tram. 352-
01032/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 352-
01033/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-01034/09)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
01035/09)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 352-
01036/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill (tram. 352-01037/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de 
Catalunya (tram. 352-01038/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (tram. 352-01039/09)

Proposta de compareixença d’una representació de Justí-
cia i Pau (tram. 352-01040/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya (tram. 352-01041/09)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, degà 
president del Col·legi de Notaris de Catalunya (tram. 
352-01042/09)

Proposta de compareixença d’Antoni Sansalvadó, presi-
dent de la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 
352-01043/09)

Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara, advo-
cat de l’Estat (tram. 352-01044/09)

Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara García-
Irazoqui, advocat, (tram. 352-01060/09)

Proposta de compareixença de José Alberto Marín 
Sánchez, notari (tram. 352-01061/09)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 352-
01062/09)

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
01045/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalu-
nya (tram. 352-01046/09)

Proposta de compareixença del president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (tram. 352-01047/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Con-
sell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
01063/09)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 352-
01064/09)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-01048/09)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
01049/09)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 352-
01050/09)

Proposta de compareixença de Maria Elena Lauroba La-
casa, exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídiques 
(tram. 352-01051/09)

Proposta de compareixença de Jordi Gusi, professional 
de la gestió de fundacions (tram. 352-01052/09)

Proposta de compareixença de Marc Roger Lloveras, 
professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra 
(tram. 352-01053/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-01054/09)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (tram. 352-
01055/09)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 352-
01056/09)

Proposta de compareixença de Maria Elena Lauroba La-
casa, exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídiques 
(tram. 352-01057/09)

Proposta de compareixença de Jordi Gusi, professional 
de la gestió de fundacions (tram. 352-01058/09)

Proposta de compareixença de Marc Roger Lloveras, 
professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra 
(tram. 352-01059/09)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Justícia, 09.02.2012, DSPC-C 236

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials acordades 

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona (tram. 353-00267/09)

Compareixença d’una representació del Col·legi de Nota-
ris de Catalunya (tram. 353-00268/09)

Compareixença d’una representació de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions (tram. 353-00269/09)

Compareixença d’una representació de l’Obra Social «la 
Caixa» (tram. 353-00270/09)

Compareixença d’una representació de la fundació de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 353-00271/09)

Compareixença d’una representació de la Federació 
ECOM (tram. 353-00272/09)

Compareixença d’una representació de la Fundació Jau-
me Bofill (tram. 353-00273/09)

Compareixença d’una representació de Justícia i Pau 
(tram. 353-00274/09)

Compareixença d’una representació del Consell del Col-
legi d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00275/09)

Compareixença d’una representació de la Fundació Fer-
rer i Guàrdia (tram. 353-00276/09)

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya (tram. 353-00277/09)

Compareixença d’Enrique Alcántara García-Irazoqui, 
advocat de l’Estat (tram. 353-00278/09)

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (tram. 
353-00279/09)

Compareixença de Marc Roger Lloveras, professor de 
dret civil de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 353-
00280/09)

Compareixença de Josep M. Ramírez, director de la fun-
dació Institut Guttmann (tram. 353-00281/09)

Compareixença d’una representació del patronat de la 
fundació Intermón Oxfam (tram. 353-00282/09)

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(tram. 352-01007/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(tram. 352-01031/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(tram. 352-01018/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (tram. 352-
01008/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (tram. 352-
01032/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (tram. 352-
01019/09)

Proposta de compareixença d’una representació de de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (tram. 352-01011/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (tram. 352-01039/09)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (tram. 352-01026/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 352-
01033/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates (tram. 352-
01020/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de 
Catalunya (tram. 352-01038/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de 
Catalunya (tram. 352-01025/09)

Proposta de compareixença de Maria Elena Lauroba La-
casa, exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídiques 
(tram. 352-01051/09)

Proposta de compareixença de l’exdirectora general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques (tram. 352-01057/09)

Proposta de compareixença d’Elena Lauroba, professora 
de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat de Barcelona 
(tram. 352-01004/09)

Proposta de compareixença de Jordi Gusi, professional 
de la gestió de fundacions (tram. 352-01052/09)

Proposta de compareixença de Jordi Gusi, professional 
de la gestió de fundacions (tram. 352-01058/09)

Proposta de compareixença de Carmen Parra, directo-
ra de la Càtedra d’Economia Solidària de la Universitat 
Abat Oliba (tram. 352-00998/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (tram. 
352-01000/09)

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials retirades

Proposta de compareixença del subdirector general de 
Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Me-
cenatge del Ministeri de Cultura (tram. 352-00995/09)

Proposta de compareixença del subdirector general de 
Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Me-
cenatge del Ministeri de Cultura (tram. 352-00989/09)

Proposta de compareixença del president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (tram. 352-01047/09)

Proposta de compareixença de Joan Josep López Burniol, 
notari (tram. 352-01002/09)

Proposta de compareixença de José Alberto Marín 
Sánchez, notari (tram. 352-01061/09)

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Justícia, sessió del 26.01.2012

N. de la R.: Aquest acord es reprodueix en l’expedient 
amb número de tramitació 200-00013/09, en la secció 
3.01.01.

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Justícia, 09.02.2012, DSPC-C 236

N. de la R.: Aquest acord es reprodueix en l’expedient 
amb número de tramitació 200-00013/09, en la secció 
3.01.01.

Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 202-00058/09

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 46200).

Coneixement: Presidència del Parlament, 22.09.2011.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 25, tinguda el 22.02.2012 (DSPC-P 43).

Rebuig de les esmenes a la totalitat presen-
tades pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya i Grup Parlamentari Mixt 

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 25, 
tinguda el 22.02.2012 (DSPC-P 43).
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Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 28.02.2012 al 05.03.2012).

Finiment del termini: 06.02.2012; 9:30 h.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 45346 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 45346)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat (tram. 202-
00074/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del naixement i la mort de Joan Fuster 
i la difusió de la seva obra
Tram. 250-00903/09

Rectificació del text presentat
Reg. 45774 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament que [ha] 
advertit l’errada següent en Proposta de Resolució (tram. 
250-00903/09), presentada el 6 de febrer de 2012 i amb 
número de registre 42835.

On diu: 

« [...] tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats »

Ha de dir: 

«[...] tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Cultura i Llengua »

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent de la Junta de Seguretat de Catalu-
nya per a analitzar la decisió de la Delegació 
del Govern de l’Estat d’incrementar la pre-
sència dels cossos i les forces de seguretat 
de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00915/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 44939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

El diari El Periódico del dissabte 10 de febrer publica 
una informació sobre la intenció de la delegació del Go-
vern central d’incrementar la presència pública de la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya. Segons 
com s’efectuï aquest augment de presència pública po-
dria qüestionar el paper del Cos de Mossos d’Esquadra 
com a policia integral a Catalunya i fins i tot, vulnerar la 
distribució de competències entre els Mossos d’Esqua-
dra i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. D’altra 
banda, no sembla que aquesta qüestió s’hagi pogut trac-
tar en el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya que 
és l’organisme, presidit pel president de la Generalitat, 
en el marc del que la Generalitat, segons l’article 164 de 
l’Estatut participa en la coordinació de les polítiques de 
seguretat i de l’activitat dels cossos policials de l’Estat i 
de Catalunya, ja que l’esmentada Junta fa molts mesos 
que no es reuneix. Sembla doncs obligat que el President 
de la Generalitat convoqui una reunió urgent de la Junta 
de Seguretat per tal de tractar aquesta qüestió, tot i que 
les circumstàncies semblen indicar que ens trobem da-
vant una política de fets consumats. I sembla igualment 
necessari que el Conseller d’Interior defensi les compe-
tències del Cos de Mossos d’Esquadra davant qualsevol 
intent de diluir el paper que l’Estatut els hi atorga.

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: 

1. A convocar de forma urgent una reunió de la Junta 
de Seguretat de Catalunya per analitzar la decisió de la 
Delegació del Govern central a Catalunya d’incrementar 
la presència pública dels Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat a Catalunya com a possible forma de transmetre a 
l’opinió pública que el Cos de Mossos d’Esquadra no pot 
exercir com a policia integral del país.

2. A defensar les competències del Cos de Mossos d’Es-
quadra definides en l’Estatut d’Autonomia enfront de 
qualsevol intent de la Delegació del Govern central a Ca-
talunya de qüestionar-les.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar el tall de subministra-
ments bàsics a les famílies que no en poden 
pagar les factures
Tram. 250-00916/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El passat divendres 3 de febrer, malgrat totes les alertes 
de nevades i fortes baixades de la temperatura, l’empre-
sa encarregada del gas a Arbúcies, CEPSA Gas Licuado 
SA, va procedir a tallar el subministrament i a retirar el 
comptador a una vivenda d’aquesta població. Concreta-
ment, la nit de dissabte a diumenge, Arbúcies va patir 
temperatures de 7 graus sota zero.

La propietària d’aquest habitatge, situat al Ptg. Mercè 
Rodoreda, porta mesos sense feina i no disposa ara per 
ara de cap mena d’ingrés, pel que ha acumulat un deu-
te amb aquesta companyia, i manifesta que no ha rebut 
cap avís per part de la companyia de que es procediria 
a tallar el subministrament. Aquesta és una de les con-
seqüències més visibles de la crisi, que ofega a milers 
de famílies que fins fa ben poc portaven els seus rebuts 
al dia. L’impagament de subministraments bàsics –llum, 
aigua o gas–, segons dades de Càritas, ha empitjorat en 
el darrer any de manera substancial.

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) Promoure les mesures legals i reglamentàries que 
s’estimin convenients per evitar el tall de subministres 
als domicilis de les famílies que no puguin pagar-ne les 
factures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos 
mensuals regulars iguals al resultat de multiplicar l’In-
dicador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en cada 
exercici, pel nombre de residents.

2) En tant entrin en vigor les mesures a què es fa referèn-
cia en el punt anterior, establir els acords o convenis que 
siguin necessaris amb les Companyies de subministra-
ment de gas i electricitat per tal que es pugui establir lí-
nies d’ajut o descomptes molt significatius a la cobertura 
del cost dels consums mínims vitals d’energia, als domi-
cilis de les famílies que no puguin pagar-ne les factures, 
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quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensuals 
regulars iguals al resultat de multiplicar l’Indicador de 
Renda de Suficiència (IRSC) vigent en cada exercici, pel 
nombre de residents.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre el pas de trac-
tors i maquinària agrícola per la carrete-
ra C-17 entre les Masies de Voltregà i Sant 
Quirze de Besora
Tram. 250-00917/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Degut al desdoblament de la C-17 de Vic a Ripoll, el Go-
vern de la Generalitat ha prohibit el pas a ciclistes i trac-
tors en determinats trams on no hi cap més alternativa de 
pas, ja que no existeix cap via paral·lela que ho permeti.

La normativa sobre carreteres especifica ben clarament 
que quan es construeix una autovia hi ha d’haver una via 
paral·lela de servei que podran utilitzar vehicles a motor 
lents i ciclistes.

Els pagesos tenen prohibit circular amb els seus tractors 
o maquinària agrícola entre les Masies de Voltregà i Sant 
Quirze de Besora. A diferència dels ciclistes se’ls permet 
circular entre Sant Quirze i Ripoll.

Els sindicats de pagesos han denunciat que la prohibi-
ció els obliga a passar pel centre de les poblacions i fer 
un llarg recorregut per accedir a les seves finques. Al 
mateix temps troben estrany que per un tram de la C-17 
puguin circular i per un altre no. A més varen presentar 
diferents alternatives d’urgència per fer front a la collita 
del blat de moro i també se’ls va negar.

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 permetre 
el pas dels tractors i maquinària agrícola pel trams de la 

C-17 entre Masies de Voltregà i Sant Quirze de Besora 
(Osona) adoptant les mesures de seguretat pertinents.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la llar d’infants El Montori, de Parlavà
Tram. 250-00918/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 45194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

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 el finançament de la 
llar d’infants El Montori, al terme municipal de Parlavà 
(Baix Empordà), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La llar d’infants El Montori de Parlavà (de titularitat pú-
blics i amb una capacitat de fins a 30 places), va iniciar 
la seva trajectòria durant el curs escolar 2009-2010. Es 
tracta d’un equipament de caràcter supramunicipal, que 
dóna servei a les famílies de Parlavà, però també a les 
dels municipis del voltant que no disposen d’aquest ser-
vei. Actualment, té cobertes totes les seves places (hi ha 
llista d’espera per assistir-hi); ha aconseguit un grau de 
satisfacció molt elevat per part dels usuaris i usuàries a 
partir d’un projecte educatiu potent; i ha contribuït, de-
cisivament, a fixar la població en el territori, amb la qual 
cosa s’ha consolidat com una peça estratègica per al po-
ble i el conjunt de la comarca.

En el moment d’iniciar la seva trajectòria, l’Ajunta-
ment va rebre una subvenció de 1.800 euros/alumne/
curs per part del Departament d’Ensenyament. El curs 
següent, el Consistori va aprovar unes quotes que es 
sustentaven en el manteniment d’aquesta quantitat, 
però el Govern de la Generalitat no va comunicar la 
seva aportació fins el mes de juliol, amb l’agreujant 
que va rebaixar-la fins els 1.600 euros/alumne/curs; 
una decisió unilateral i sense avís previ, que va deixar 
l’Ajuntament sense marge de maniobra i va obligar-lo 
a assumir la diferència amb fons propis, un fet especi-
alment greu tenint en compte la dimensió demogràfica 
del municipi i, per tant, la limitada capacitat financera 
de l’entitat local.

A banda d’aquesta reducció, el Consistori a dia d’avui 
encara té pendent de cobrar el 20% de la dita subven-
ció, la qual cosa genera tensions de tresoreria a l’Ajunta-
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ment de Parlavà. A més a més, a hores d’ara el Consistori 
desconeix quina serà l’aportació de la Generalitat per al 
curs 2011-2012, amb l’agreujant que actualment s’estan 
cobrant unes quotes als usuaris i usuàries que poden ser 
del tot insuficients per a fer front al cost del servei, i que 
es continua finançant amb fons propis la part teòrica-
ment subvencionada, agreujant encara més l’estat de les 
arques municipals.

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

Proposta de resolució

«1. A liquidar, amb caràcter immediat, el deute pendent 
amb l’Ajuntament de Parlavà per al finançament de les 
places d’escola bressol i a prendre mesures per evitar que 
es tornin a reproduir els endarreriments en aquesta qües-
tió; sobretot amb els municipis petits, que tenen un escàs 
marge de maniobra.

2. A recuperar l’aportació de 1.800 euros/alumne (actua-
litzada segons l’IPC de Catalunya) per al curs 2012-2013 
i a comunicar-la de forma immediata als ens locals o 
consorcis.»

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres del centre de telecomunicacions 
de Coll de Bucs, a Montagut i Oix
Tram. 250-00919/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 45330 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu 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 d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Els veïns dels nuclis de Beget, Rocabruna i la urbanitza-
ció de Font-rubí, situades a la Vall de Camprodon (Ripo-
llès), es troben en una situació totalment anòmala en ple 
segle xxi com és la impossibilitat d’accedir a la la TDT, 
la telefonia mòbil i la banda ampla. La població afectada 
es calcula en uns tres-cents veïns fixes més un nombre 
indeterminat de població flotant que s’hi estableix en els 
mesos d’estiu.

Aquesta zona és un punt negre al país en l’arribada 
d’aquesta tecnologia i si és incomprensible la inexistèn-

cia de TDT, encara ho és més que no puguin arribar per 
telefonia mòbil a serveis tant imprescindibles com poden 
ser els d’urgències, com és el cas del telèfon d’emergèn-
cies 112.

La secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat és 
conscient de la problemàtica i ha rebut les queixes for-
mulades pels veïns afectats.

La solució del problema passa per la instal·lació del cen-
tre de telecomunicacions situat a Coll de Bucs, al terme 
municipal d’Oix i Montagut, una infraestructura que ha 
passat tots els tràmits administratius i que sols necessita 
del finançament suficient per a fer-se 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: 

– Executar amb celeritat les obres del centre de teleco-
municacions de Coll de Bucs per a donar coberta imme-
diata de TDT, telefonia mòbil i banda ampla als veïns 
afectats de Beget, Rocabruna i Font-rubí.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Escola de Can Periquet, a Pa-
lau-solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45331 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

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

La comunitat educativa de Palau-Solità Plegamans, Di-
rectors dels centres, AMPAS i Consistori han realitzat 
un estudi de les necessitats educatives del municipi, on 
queda evident la necessitat de nous equipaments educa-
tius, per tal de poder escolaritzar els alumnes de la po-
blació en les millors condicions.

Fent referència a l’anàlisi de la situació en quant a nom-
bre de nois/es escolaritzats i els problemes d’espais que 
pateix, la comunitat educativa del Municipi proposa la 
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construcció d’un segon institut en la modalitat Institut-
Escola a Can Periquet.

D’altre banda aquesta comissió en representació del 
que desitgen, pares i mares, directors, mestres i con-
sistori demana la continuïtat de Can Periquet com a 
centre de primària pels avantatges que aquesta opció 
comporta: 

1. Reducció de costos en construcció d’infraestructures.

2. L’Ajuntament té el terreny adient per la seva construcció.

3. Estalvi en el manteniment d’edificis públics.

4. Reducció de despesa en personal ja que compartirien 
equip directiu i personal docent.

5. Centre flexible a les necessitats variables de places.

6. Satisfacció social. No només per l’oferta de places 
d’educació al poble, sinó per accedir a la insistent de-
manda dels ciutadans a tenir un centre 3-16 públic al 
municipi.

7. Qualitat educativa pròpia d’un Institut Escola i garan-
tia de continuïtat en els estudis per evitar el canvi d’ubi-
cació física en el pas de Primària i Secundària.

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 al Govern de la Gene-
ralitat a la construcció del centre educatiu Institut-Escola 
de Can Periquet.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les gestions per 
al manteniment i la consolidació de l’Es pai 
Mallorca de Barcelona i de suport a aques-
ta entitat
Tram. 250-00921/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45332 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El setembre de 1998 s’inaugurà a Barcelona l’Espai Ma-
llorca com a centre de promoció i difusió de la cultura 
de les Illes Balears a Catalunya. Aquesta iniciativa de 
la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca en col-
laboració amb el Gremi d’Editors de Balears, que en fa 
la gestió, i el suport del govern de les Illes i de la Ge-
neralitat de Catalunya ha sabut al llarg d’aquests anys 
convertir-se en un dels referents de la vida cultural de 
Barcelona i en un espai que ha permès donar visibilitat 
a noves creacions emergents des de diferents disciplines 
artístiques, alhora poder gaudir d’exposicions i presenta-
cions en diferents formats del món cultural i artístic de 
rellevància de les Illes i d’altres contrades del territoris 
de llengua catalana; i ha afavorit crear i consolidar vin-
cles i intercanvis culturals.

Des de fa sis mesos aproximadament, el futur de l’Espai 
Mallorca es tornà incert davant dels anuncis de la situ-
ació econòmica del Gremi d’Editors que feien demorar 
els pagaments contrets i les nòmines de les treballadores 
del centre.

Aquesta situació, definitivament, es confirmà, amb 
l’anunci de l’ordre de suspendre la programació a mit-
jans de gener a la direcció del centre i amb el tancament 
definitiu el dia 13 de febrer d’enguany.

Davant d’aquests fets, el dissabte 11 de febrer, es realitzà 
un acte de suport a la continuïtat del centre amb la par-
ticipació del món artístic, intel·lectual i ciutadania que 
reivindicà i feu visible la necessitat de continuar obert i 
actiu l’Espai Mallorca.

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

Proposta de resolució

Davant de la situació creada i l’anunci de tancament de 
l’Espai Mallorca, el Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta i reitera que en moments de crisi com l’ac-
tual, i davant la necessitat d’establir prioritats, són més 
necessàries que mai les apostes en la cultura i l’educació.

2. Expressa el suport als treballadors i treballadores de 
l’Espai Mallorca davant de la situació laboral d’incertesa 
que viuen i de manca de direcció gerencial.

3. Demana al govern de la Generalitat de Catalunya que 
faci totes les gestions possibles per garantir el manteni-
ment de l’Espai Mallorca en plena activitat cultural.

4. Insta al govern de la Generalitat de Catalunya a ex-
plorar les vies de col·laboració necessàries per tal que es 
consolidi el projecte de l’Espai Mallorca.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la recepció re-
cíproca de Televisió de Catalunya i Canal 9 
al País Valencià i a Catalunya i sobre l’anul-
lació o reducció de la sanció imposada a 
Acció Cultural del País Valencià
Tram. 250-00922/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45333 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Aquest mes de febrer es compleix un any del tancament 
de la possibilitat de recepció de les emissions de TV3 
al País Valencià. Acció Cultural del País Valencià està 
negociant amb l’Agència Tributària l’ajornament de les 
multes imposades per fer possible l’emissió de TV3 al 
territori valencià. ACPV ha aconseguit reunir 456.000 
euros gràcies a aportacions particulars però l’import to-
tal de les multes imposades per la Generalitat valenciana 
presidida pel senyor Francisco Camps era superior als 
800.000 euros.

Mentre, a la Catalunya Nord els principals canals de 
Televisió de Catalunya ja són legals a bona part de les 
comarques nord-catalanes des del dia 8 de febrer. Els 
centres emissors de Portvendres, Cotlliure, Cerve-
ra i Sureda ja estan alineats, en espera que es tornin a 
alinear els seus equivalents a Talteüll i Sant Genís de 
Fontanes(Rosselló), i també a Arles de Tec i Prats de 
Molló (Vallespir) i Prada (Conflent). En total seran una 
quinzena de reemissors oficials de TDF (Telédiffusion 
de France) que emetran els quatre canals de TVC que es 
podran rebre per una única freqüència. L’acord ha estat 
oficialitzat pels governs francès i espanyol.

Així doncs, es dona la paradoxa, incomprensible i in-
justa, que mentre a l’Estat francès es normalitza la re-
cepció de TV3 a la Catalunya Nord, a l’Estat espanyol 
es continua fent impossible la recepció de TV3 al País 
Valencià i del Canal 9 valencià a Catalunya, i una associ-
ació cultural, ACPV, i milers de ciutadans i ciutadans es 
veuen obligats a pagar una multa elevadíssima per inten-
tar aconseguir allò que en un altre Estat ja és legal. Per 
això el Parlament de Catalunya que ja s’ha pronunciat en 
diverses ocasions sobre aquesta qüestió ha d’adoptar un 
nou acord que posi de manifest la situació absurda i lesi-
va per la llengua catalana i per la llibertat d’informació 
que s’està donant dins el marc de l’Estat espanyol.

Exposició de motius

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: 

1. Fa constar la seva satisfacció per l’acord que ha per-
mès normalitzar l’arribada dels canals de TVC a la Ca-
talunya Nord.

2. Expressa la seva sorpresa i indignació pel fet que, a di-
ferència del que succeeix a la Catalunya Nord, no s’hagi 
trobat cap solució per normalitzar la recepció de TV3 al 
País Valencià, quan es compleix el primer aniversari de 
la interrupció de les emissions.

3. Exigeix que l’Estat espanyol i la Generalitat valenci-
ana resolguin d’una vegada la possibilitat de recepció 
recíproca de TV3 al País Valencià i de Canal 9 a Cata-
lunya, i insta al Govern de la Generalitat a realitzar les 
gestions pertinents per aconseguir-ho.

4. Insta al Govern a realitzar les gestions necessàries 
per aconseguir l’anul·lació o la reducció al mínim de la 
sanció de més de 800.000 euros imposada a l’associació 
Acció Cultural del País Valencià, i que estan ajudant a 
sufragar milers i milers de ciutadans i ciutadanes de Ca-
talunya i el País Valencià.

5. Insta al Congrés de Diputats a tramitar i discutir la 
Iniciativa Legislativa Popular «Televisió sense fronte-
res», presentada amb el suport de més de cinc-centes mil 
signatures.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a la formalitza-
ció de relacions diplomàtiques amb el Front 
Polisario
Tram. 250-00923/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45348 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Exteriors i de la Unió 
Europea.

Exposició de motius

El Sàhara Occidental és una realitat reconeguda pel Dret 
Internacional, reflectit en les Resolucions de l’ONU. 
Aquesta organització ha assenyalat que la realització 
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d’un referèndum d’autodeterminació amb la participa-
ció de tots els ciutadans sahrauís és la única manera de 
resoldre el conflicte originat per l’ocupació armada del 
territori del Sàhara Occidental pel Regne del Marroc.

Els acords de pau signats en 1991 auspiciats per l’ONU, 
entre el Front Polisari,

legítim representant del poble sahrauí, i el Regne del 
Marroc, preveien la realització del referèndum en la dè-
cada dels 90. No obstant això, en els 20 anys transcor-
reguts des d’aleshores el Regne del Marroc s’ha negat 
a posar els mitjans per duar a terme la consulta, violant 
clarament el Dret Internacional i els seus compromisos. 
Mentre tant, la República Àrab Sahrauí i Democràtica 
ha estat reconeguda per 85 Estats, pertany a la Unió 
Africana des de la seva fundació, i les seves reivindicaci-
ons tenen l’aval del Dret Internacional.

L’Estat espanyol, com antiga potència colonial ocupant 
del Sàhara Occidental, continua tenint una responsa-
bilitat pròpia i ineludible malgrat que a l’any 1975 va 
abandonar al territori i als seus habitants. A més, com 
membre de l’ONU, té l’obligació d’acatar les seves deci-
sions i treballar per la seva realització conforme al dret 
internacional.

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 amb el Govern de l’Estat perquè forma-
litzi relacions diplomàtiques normalitzades amb el Front 
Polisari, únic representant legítim del poble de la Repú-
blica Àrab Sahrauí i Democràtica.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Salvador Milà Solsona, 
Hortènsia Grau Juan, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou institut escola a Sant Joan de les 
Abadesses
Tram. 250-00924/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 45392 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Esteve Pujol i Badà, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

L’evolució demogràfica de Sant Joan de les Abadesses 
apunta a la necessitat de consolidar l’oferta educativa en 
el marc d’un nou institut-escola.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Sant Joan de les Aba-
desses i el Departament d’Ensenyament de la Generali-
tat, han realitzat diferents reunions de treball en les que 
s’han avaluat les necessitats educatives, s’ha analitzat el 
model a seguir, s’ha constatat la situació administrativa 
del projecte i s’han concretat diferents gestions a rea-
litzar.

Amb la finalitat d’impulsar el projecte, l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses ha procedit a realitzar les 
gestions administratives necessàries per a l’habilitació 
d’un emplaçament, concretament, qualificar el terreny 
de 12.000 m2 d’equipament docent, urbanitzar-lo ade-
quadament, i cedir-lo al Departament d’Ensenyament.

Per la seva banda, el Departament d’Ensenyament ha 
manifestat la seva voluntat de procedir a la redacció del 
projecte executiu per a la construcció del nou edifici.

El calendari seguit per ambdues administracions ha estat 
urgit per la necessitat d’un nou centre, però també per la 
situació de la ubicació actual de l’ensenyament secundari 
en el municipi. L’ensenyament secundari s’està realitzant 
en un edifici, situat en la plaça Duran y Reynals de Sant 
Joan de les Abadesses, propietat de la Fundació J. Espo-
na. L’autorització de la Fundació J. Espona al Departa-
ment d’Ensenyament per a la seva utilització finalitza el 
present any. Aquest fet obliga al Departament a cercar 
un altre emplaçament un cop finalitzi el present curs 
2011-2012.

Vista la necessitat d’assegurar l’ensenyament secundari 
i impulsar la creació d’un institut-escola, a Sant Joan de 
les Abadesses, el Grup Parlamentari Socialista presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Impulsar la construcció d’un nou institut-escola en 
l’emplaçament facilitat per l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses.

2. Encarregar la redacció del projecte executiu per a la 
construcció del nou institut-escola de Sant Joan de les 
Abadesses.

3. Determinar una solució d’ubicació provisional, per al 
curs 2012-2013, per assegurar la oferta d’ensenyament 
secundari a Sant Joan de les Abadesses, mentre no es 
disposa del nou centre educatiu.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Miquel Iceta Llorens, portaveu; Daniel Font Cardona, 
Esteve Pujol i Badà, diputats del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’aprovació de-
finitiva del projecte i la construcció del nou 
edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la 
Granada
Tram. 250-00925/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 45393 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

El municipi de La Granada, que compta actualment amb 
2.000 habitants, ha crescut en el darrers anys (entre 2003 
i 2011) aproximadament un 32%. El creixement de la po-
blació ha requerit d’una millora substancial dels diversos 
equipaments destinats a l’atenció a les persones, de ma-
nera que s’han dut a terme millores en els equipaments 
culturals, esportius i sanitaris, entre d’altres. En canvi, 
no s’ha fet la mateixa millora pel que fa als equipaments 
educatius, tot i que el municipi compta actualment amb 
una demanda d’escolarització superior als 350 alumnes 
(població entre 0 i 14 anys).

El CEIP Jacint Verdaguer acull, en aquest curs, 170 
alumnes i necessita d’un nou edifici. En els darrers anys, 
s’ha procedit a la instal·lació d’aules prefabricades per tal 
d’encabir el conjunt de la població escolar i atendre les 
seves necessitats educatives.

L’Ajuntament de La Granada va completar l’any 2011 la 
tramitació urbanística corresponent a la cessió dels ter-
renys per a la nova escola, però el Departament d’Ense-
nyament no ha pressupostat encara el nou equipament ni 
ha facilitat una dada per l’inici de les obres.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a aprovar definitivament el projecte del nou edifici 
de l’escola Jacint Verdaguer del municipi de La Granada, 
així com la dotació específica per a la licitació, adjudica-
ció i posterior inici de les obres per tal que la nova escola 
estigui en funcionament el curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Miquel Iceta Llorens, portaveu; Daniel Font Cardona, 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP 
SOC

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a deixar sense efecte l’apro-
vació definitiva del projecte de condiciona-
ment de la carretera GIV-6102, entre el barri 
de Santa Margarida, de Roses, i Palau-sa-
verdera
Tram. 250-00926/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45407 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Diputació de Girona pretén condicionar la carrete-
ra GIV-6102 entre Santa Margarida (Roses) i Palau-Sa-
verdera. Es pretén ampliar aquesta via 7 metres i treure 
alguna de les corbes existents. Aquesta carretera secun-
dària no presenta cap problema de trànsit ni de seguretat 
viària i a més a més passa pel bell mig del parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà i voreja una de les zones 
més protegides del parc, la Reserva Natural Integral dels 
estanys. Forma part també, d’una de les rutes ciclotu-
rístiques que es promouen des del parc dels Aiguamoll 
(Ruta dels Estanys) d’ús preferentment familiar i que 
l’ampliació de la carretera provocarà un augment de la 
velocitat dels cotxes amb el conseqüent increment del 
perill per als ciclistes que en facin ús.

Es justifiquen les obres de la carretera amb la seva ade-
quació al Pla de carreteres de Catalunya, que ja no està 
vigent i no compleix les directives del vigent Pla d’In-
fraestructures de transport de Catalunya (PITC) i, fins i 
tot va en contra del criteris i objectius de l’esmentat Pla.

El pressupost d’aquesta obra pública és de més de 2 mi-
lions d’euros. En el context actual de crisi econòmica i 
davant la necessitat de marcar prioritats no es pot enten-
dre aquesta despesa de diners públics. Estem convençuts 
que hi ha actuacions molt més necessàries que ampliar 
una carretera amb un trànsit pràcticament nul en la ma-
joria de mesos de l’any. A més en aquest cas existeix una 
alternativa que són les carreteres de Roses (C-260) i la de 
Vilajuïga (GI-610), de major capacitat i amplada, i que 
augmenten el mateix recorregut en tan sols 1,5 km 

L’obra contravé els principis més bàsics de conservació 
d’un espai natural i per tant no te en compte les estra-
tègies europees per a la conservació de la biodiversitat, 
ni el Pla Especial del parc natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà i vulnera l’article 45 de la Llei 42/2007 de 13 
de desembre, referent a les mesures de conservació del 
patrimoni natural i la biodiversitat.
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La Generalitat de Catalunya deixa tramitar aquesta obra 
pública sense l’avaluació ambiental corresponent i per 
tant no s’avaluen les repercussions que poden tenir les 
obres sobre la flora i la fauna del parc i tampoc quin im-
pacte tindran el previsible augment d’intensitat i de velo-
citat de trànsit.

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 que pren-
gui les mesures pertinents per tal de deixar sense efecte 
l’aprovació definitiva del projecte de condicionament de 
la carretera GIV-6102 entre Santa Margarida (Roses) i 
Palau-Saverdera.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la limitació de 
la retribució dels equips de gerència de les 
universitats públiques i sobre la publicació 
de les retribucions del personal directiu i de 
gerència
Tram. 250-00927/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45554 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

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 d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

Les universitats públiques catalanes estan vivint una eta-
pa de grans dificultats com a conseqüència de la crisi 
econòmica i d’una política de retallades dels recursos 
públics que s’assignen a aquestes institucions. Aquesta 
situació està provocant que algunes universitats estiguin 
elaborant plans de viabilitat econòmica, com és el cas 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tenen 
com a conseqüència, entre altres, la no renovació de con-
tractes de personal docent i investigador (PDI) temporal 
(Ajudants, Lectors) i de personal d’administració i ser-
veis (PAS) interí.

Així mateix, el Govern de la Generalitat està impulsant 
un seguit de mesures que impliquen reduccions de les 

plantilles de les universitats, l’increment de la durada de 
la jornada laboral ordinària del PAS funcionari i reduc-
cions de drets laborals que afecten al PDI i al PAS de les 
universitats catalanes, mesures que són inèdites i vulne-
ren clarament l’autonomia universitària.

Les retribucions addicionals dels càrrecs acadèmics 
de govern estan regulades per llei i les quantitats cor-
responents s’aproven amb els Pressupostos Generals de 
l’Estat. En canvi, les condicions retributives dels equips 
de gerència de les universitats es fixen als pressupostos 
de cada universitat. Aquestes retribucions són, en gene-
ral, superiors a les del personal de l’Administració de la 
Generalitat i en la majoria de casos no són conegudes 
públicament. Aquesta situació és especialment greu ja 
que són aquests equips, en bona mesura, els responsables 
de proposar i d’impulsar els ajustos pressupostaris de les 
universitats.

En l’actual context de restriccions generalitzades a les 
administracions públiques, és imprescindible que les 
condicions retributives de tot el personal amb responsa-
bilitats de direcció i de gestió de les universitats tinguin 
uns nivells retributius proporcionats al conjunt del sector 
públic, tot respectant l’autonomia de les universitats, i 
en el marc d’un acord comú de transparència sobre les 
retribucions i de limitació dels nivells retributius per 
adaptar-les a les del conjunt de l’administració de la Ge-
neralitat.

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: 

Impulsar un acord en el marc del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya amb el següent contingut: 

1. Establir unes taules retributives en les quals la retribu-
ció bruta màxima dels equips de gerència de les univer-
sitats públiques en cap cas no superi el nivell retributiu 
dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat.

2. Fer públiques les retribucions salaris del personal di-
rectiu i de gerència de les universitats en les respectives 
pàgines web.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un cens de professionals adscrits als sec-
tors de Sindicart
Tram. 250-00928/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 45566 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

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 el suport a SindicArt 
(Organització Sindical de l’Espectacle de Catalunya) 
per a l’elaboració d’un Cens de Professionals adscrits als 
sectors de SindicArt, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El món de la creació escènica i audiovisual es troba en 
una situació certament precària, en bona part derivada 
de la manca de regulació laboral i fiscal que li permetin 
créixer i desenvolupar-se amb normalitat; però, també, 
per a possibilitar que els artistes i els creadors puguin 
dur a terme la seva tasca amb la dignitat i la protecció 
social que requereix qualsevol treballador. En aquests 
moments, els professionals es troben amb algunes man-
cances certament preocupants, com ara la dificultat de 
negociació col·lectiva, l’escassa definició del concepte 
d’artista, la marcada temporalitat dels períodes de tre-
ball, la vida laboral més curta (bàsicament per les exi-
gències físiques d’algunes activitats), els riscos laborals 
elevats o l’escassa protecció dels artistes en el sistema de 
protecció social. Tot i això, alguns informes (com ara el 
del Bufet Bergós, datat el 2006) confirmen a bastament 
la importància estratègica del sector de les arts escèni-
ques i audiovisuals, que representa el quart sector més 
productiu de l’economia i el 4,5% del producte interior 
brut.

Per tal de millorar aquesta situació, potenciar mútua-
ment les seves capacitats i estalviar recursos, l’any 2010 
es va crear Sindicart, una organització sindical indepen-
dent que aplega els principals sindicats professionals del 
sector de l’espectacle i de l’audiovisual de Catalunya: 
l’Associació d’Actors i Directors Professionals, la d’Esce-
nògrafs, la de Professionals de la Dansa, la de Regidoria 
de l’Espectacle, la de Tècnics i Tècniques de l’Especta-
cle i el Sindicat de Guionistes. Entre totes aquestes asso-
ciacions, representen un mínim de 2.300 professionals. 
Tot i això, la manca d’un cens de professionals impedeix 
determinar la seva potencialitat real; una informació bà-
sica si es pretén aconseguir els canvis jurídics que per-
metin obtenir la representativitat legalment reconeguda.

En els darrers mesos, Sindicart ha presentat públicament 
un Projecte d’elaboració d’un cens de professionals que 
incorpori els actors, directors, professionals de la dan-
sa, escenògrafs, regidors, tècnics i guionistes. Aquest 

projecte es concretaria en quatre fases, la primera de 
les quals permetria definir les professions, mentre que 
la segona possibilitaria crear una base de dades inicial, 
la tercera consistiria en validar la base de dades resultant 
i, finalment, la darrera validaria aquesta base de dades i 
en permetria el manteniment per tal d’evitar que es des-
valoritzés amb el temps. Segons les estimacions, aquest 
pla de treball permetria disposar, en un termini d’entre 
10 i 12 mesos, d’una base de de dades consistent que no 
només contribuiria a reforçar la representativitat del sec-
tor, sinó que conduiria a una radiografia més precisa de 
l’impacte econòmic de la cultura i les seves diverses ves-
sants; i, a partir d’aquesta, marcaria el camí per a regu-
laritzar el sector i definir les eines jurídiques necessàries 
per a garantir el seu creixement i la dignificació de les 
condicions de treball.

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 donar suport, a través d’una aportació econòmi-
ca mínima del 75% al projecte de Cens de professionals 
adscrits als Sectors de Sindicart amb l’objectiu de dispo-
sar d’aquest document durant l’any 2013.»

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la tramitació 
d’un projecte de llei de caça i l’aprovació 
d’una normativa que reguli la senyalització 
de les zones de seguretat en les activitats 
cinegètiques
Tram. 250-00929/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45571 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El passat mes de gener a les comarques gironines en una 
cacera, en concret en una zona de batuda de senglars es 
va produir un accident mortal. Per la informació que 
disposa aquest Grup parlamentari, tot fa pensar que una 
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senyalització adequada de la zona hagués impedit aquest 
accident fortuït.

Catalunya no disposa d’una normativa que obligui la se-
nyalització de les caceres. El marc normatiu que regeix a 
Catalunya, la Llei de caça. Ley 1/1970, de 4 de abril, i el 
Reglament que la desenvolupa Decreto 506/1971, de 25 
de marzo fa referencia a les zones de seguretat però no a 
la senyalització del perímetre on es realitzen les batudes. 
De fet només obliga a senyalitzar les zones que configu-
ren un vedat.

Altres Comunitats Autònomes de l’Estat espanyol han 
actualitzat en els darrers anys la seva normativa, regu-
lant l’activitat cinegètica mitjançant l’aprovació de Lleis 
de caça i desenvolupaments reglamentaris posteriors on 
es regula adequadament la senyalització de les zones de 
seguretat.

Aquestes noves normatives recullen l’obligació de senya-
litzar les zones de seguretat que s’han d’incloure especí-
ficament en els plans tècnics de gestió de tots els espais 
cinegètics aprovats per l’administració. Aquesta mesura 
permet avaluar la correcció de la proposta i el posterior 
control pels agents de l’autoritat, fonamentalment pels 
Agents Rurals.

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. Que en el termini de 6 mesos tramiti al parlament un 
projecte de Llei de caça de Catalunya que contempli les 
mesures de seguretat adients per qualsevol tipus d’acti-
vitat cinegètica.

2. Que en el termini d’un mes el Govern aprovi una nor-
mativa mitjançant resolució que obligui a prendre les 
mesures pertinents pel que fa a la senyalització de les 
zones de seguretat en qualsevol activitat cinegètica.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la depuradora de Parlavà
Tram. 250-00930/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 45575 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent sobre la posada en funcionament de la 
Depuradora de Parlavà (Baix Empordà), per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

La depuradora de Parlavà es va enllestir l’estiu del 2010 i 
havia de posar-se en funcionament a finals del 2010. Tot i 
això, des de fa gairebé quinze mesos, l’Agència Catalana 
de l’Aigua (d’ara endavant, ACA) té pendent la connexió 
a les xarxes, a la de clavegueres i a la xarxa elèctrica. 
A desgrat de les reiterades demandes de l’Ajuntament 
de Parlavà, l’ACA justifica aquest retard pels problemes 
amb un propietari, que havia presentat al·legacions al pas 
de la línia elèctrica que ha d’assortir la instal·lació per 
uns terrenys de la seva propietat.

Malgrat tot, aquest argument no justifica, ni de bon tros, 
un retard tan significatiu, sobretot tenint en compte que 
aquest retard provoca un deteriorament de la infraestruc-
tura, tant per la manca de manteniment com pels roba-
toris de cables de coure que s’han produït; un deteriora-
ment que provocarà una despesa complementària quan 
es vulgui posar en funcionament. A aquesta problemàti-
ca s’hi afegeix el cas de les depuradores de Rupià, Serrà 
de Daró i Ullastret, cap de les quals està connectada a 
la xarxa.

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 posar en funcionament, de forma immediata, la 
depuradora de Parlavà (al Baix Empordà).»

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

Pere Bosch Cuenca, Marc Sanglas i Alcantarilla, Anna 
Simó i Castelló, diputats del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les obres del corredor de la Mediterrània
Tram. 250-00931/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 45577 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

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.
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Exposició de motius

El Parlament va declarar el passat 22 de juliol el seu su-
port al corredor ferroviari del Mediterrani. La Declara-
ció deia textualment: 

«El corredor del Mediterrani vertebra en tota la seva ex-
tensió una amplíssima àrea socioeconòmica, que inclou 
Catalunya, València, Múrcia i Andalusia i que travessa 
les demarcacions de Cadis, Màlaga, Granada, Almeria, 
Múrcia, Alacant, València, Castelló, Tarragona, Barce-
lona i Girona. L’impacte econòmic a nivell de l’Estat 
repercuteix sobre el 40% de la població i del producte in-
terior brut, prop del 50% de la producció agrària, el 55% 
de la producció industrial, el 60% de les exportacions, el 
60% del tràfic terrestre de mercaderies, el 65% del tràfic 
marítim i el 70% del turisme.

Aquest corredor, per la importància i la transcendència 
que té, no solament per als ports de la façana mediterrà-
nia i els territoris de l’arc mediterrani, sinó també per al 
conjunt de l’economia de l’Estat, ha d’ésser inclòs per la 
Comissió Europea com a corredor prioritari en la Xarxa 
Central Transeuropea (Core Network), com un element 
estratègic per a la connexió i la cohesió territorial in-
ternes de la Unió Europea i per a la comunicació entre 
el nord i el centre de la Unió amb el nord d’Àfrica. La 
Comissió ha d’adoptar la decisió definitiva sobre aques-
ta qüestió dins la segona quinzena del mes de setembre 
d’enguany.

És per això que el Parlament de Catalunya manifesta, 
amb fermesa, la necessitat que el corredor ferroviari del 
Mediterrani sigui inclòs per la Comissió Europea, amb 
el traçat des d’Algesires fins a la frontera amb França, en 
la Xarxa Central Transeuropea.»

El passat mes d’octubre la Cambra va aprovar també la 
Moció 44/IX sobre la posada en funcionament del cor-
redor ferroviari mediterrani. Aquesta moció va rebre el 
suport, entre d’altres, del Grup Parlamentari Popular. 
Durant el debat de la mateixa la representant del PP deia 
literalment: «Si el dia 20 de novembre els ciutadans ens 
donen la possibilitat de ser Govern de l’Estat, no li càpi-
ga cap dubte que el Partit Popular de Catalunya serem 
ambaixadors a Madrid per aconseguir el corredor ferro-
viari doble de la Mediterrània».

Dies més tard, el 19 d’octubre, l’eurocomissari de Trans-
ports, va anunciar que el Corredor Mediterrani passava 
a formar part del mapa de prioritats de la xarxa bàsica 
transeuropea fins el 2030 i que Brussel·les comprome-
tia la subvenció de l’eix ferroviari de mercaderies que 
connecta el centre d’Europa amb Barcelona, Tarragona, 
València, Alacant, Cartagena i Almeria. Així mateix 
l’eurocomissari va descartar la travessia central dels Pi-
rineus.

Des del Grup Parlamentari Socialista hem apostat per 
aquest corredor i volem recordar que la designació del 
corredor Mediterrani com a infraestructura de transport 
estratègica de la Unió Europea per part de la Comissió, 
va ser el resultat de la feina ben feta i del compromís 
ferm dels governs d’esquerres a Catalunya i Espanya.

Ara, però, la nova Ministra de Foment del Partit Popular, 
ha anunciat el canvi de prioritats del Govern d’Espanya 
i que, per tant, modificarà la proposta espanyola inclo-

ent-hi l’eix ferroviari central del Pirineu, tot atribuint 
aquest canvi a la voluntat de garantir la igualtat d’opor-
tunitats entre totes les regions.

El nostre Grup Parlamentari considera irrenunciable la 
prioritat del corredor Mediterrani en matèria d’inversi-
ons tant per part de la Unió Europea com per part del 
Govern de l’Estat. No podem acceptar que el nou Go-
vern faci trontollar les garanties que es van aconseguir 
per part de la Unió Europea per poder avançar en el des-
envolupament d’un corredor ferroviari potent que con-
necta el sistema de ports de la Mediterrània d’Algeciras a 
Barcelona i fins la UE.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a exigir al Govern de l’Estat que prioritzi les obres 
del corredor del Mediterrani d’acord amb el mapa de pri-
oritats de la xarxa bàsica transeuropea acordat el passat 
mes d’octubre de 2011.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les ràtios de personal que fixa la Cartera 
de serveis socials i el consens en els canvis 
en els criteris funcionals de les prestacions 
de serveis de centres per a gent gran i per-
sones amb discapacitat
Tram. 250-00932/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45586 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat, Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El 2 de desembre de 2011 el Departament de Benestar 
Social i Família, mitjançant l’Institut Català d’Assistèn-
cia i Serveis Socials, va signar un «Acord de caràcter 
transitori per a la flexibilització dels serveis d’atenció 
residencial i d’atenció diürna» amb les patronals del sec-
tor de serveis d’atenció a les persones amb Discapaci-
tat, la Coordinadora de Profunds de Catalunya (CCPC), 
DINCAT - Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, la Fe-
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deració Catalana de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) i la 
Federació ECOM.

El principal objectiu de l’esmentat acord es centra en la 
reducció de les ràtios d’atenció fins a un 8% amb autono-
mia per a cada centre per aplicar-la en aquelles àrees que 
consideri. Aquesta mesura tal i com s’exposa en l’Acord 
ve a compensar la rebaixa del 3% en el mòdul econòmic 
dels serveis residencials i del 4.5% en el mòdul econò-
mic dels serveis de llar-residència.

Aquesta acord té validesa des de l’1 de gener de 2012 per a 
les entitats prestadores de serveis socials (concertades, con-
veniades, subvencionades...) i s’estén al llarg de l’any 2012.

D’entre les consideracions a fer sobre aquest acord, des-
taca els dubtes sobre la seva validesa legal en incomplir 
allò que estipula la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Ser-
veis Socials.

Concretament, la Llei de Serveis Socials estableix en el 
seu. art. 25.4 que «El Govern, en el procés d’elaboració i 
revisió de la Cartera de serveis socials, ha de garantir la 
participació cívica d’acord amb el que estableix aquesta 
llei, ha de justificar qualsevol decrement en la Cartera 
respecte de la versió anterior amb informes del Consell 
General de Serveis Socials i del Comitè d’Avaluació de 
Necessitats de Serveis Socials, ha de garantir la codeci-
sió dels ens locals titulars de part del sistema de serveis 
socials per mitjà del Consell de Coordinació de Benestar 
Social i ha de tenir en compte les dades del Sistema d’In-
formació Social i la informació procedent de les instàn-
cies socials que siguin rellevants per als serveis socials.

Ens trobem doncs amb un Acord que a més de modificar 
les ràtios establertes en la Cartera de Serveis Socials que 
ha estat aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, 
pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-
2011, no respecta el procediment per a la revisió de la 
mateixa com és la informació als òrgans de participació 
i consulta, on es troben representats entre d’altres els sin-
dicats i les persones usuàries.

Als dubtes sobre la seva validesa legal hem d’afegir al-
tres qüestions tant importants com l’efecte que pugui te-
nir sobre la pèrdua de qualitat assistencial del servei, els 
acomiadaments que puguin derivar-se’n i l’establiment 
de dues categories de centres, en funció de si apliquen 
o no l’Acord.

Si bé compartim amb les entitats signants de l’Acord el 
diagnòstic d’asfíxia financera a la que estan sotmeses i la 
necessitat de garantir un finançament suficient i estable, 
creiem que la reducció de les ràtios de personal d’atenció 
no pot ser el camí a seguir, doncs sota el que s’anomena 
«flexibilització» s’amaga una nova «retallada» que afec-
tarà sense cap mena de dubte a la qualitat dels serveis 
d’un sector amb dèficits històrics.

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. Deixar sense efectes «L’Acord de caràcter transitori 
per a la flexibilització dels serveis d’atenció residencial 
i d’atenció diürna» i a garantir el manteniment de les rà-
tios de personal que fixa la Cartera de Serveis Socials.

2. Consensuar amb els agents implicats qualsevol canvi 
en els criteris funcionals de les prestacions de serveis de 
centres residencial i diürns de gent gran i de persones 
amb discapacitat.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu;  Jordi Miralles Conte, 
Laura Massana Mas, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla específic per als municipis de les 
comarques de Lleida més afectades pels ro-
batoris
Tram. 250-00933/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’interior.

Exposició de motius

Les comarques de les Terres de Lleida i, especialment, el 
Segrià i les Garrigues, estan patint una onada de robato-
ris que estan afectant, principalment, finques agrícoles.

Veïns d’alguns dels pobles més afectats pels robatoris, 
com Alcarràs, Almacelles, Sucs i l’Albi, han organitzat 
patrulles de vigilància, conegudes com a «sometents». 
El passat 20 de gener els Mossos d’Esquadra es van ma-
nifestar contraris a la creació de les esmentades patru-
lles, dies després, el 24 de gener, el delegat del Govern 
a les Terres de Lleida, el senyor Ramon Farré declara 
que no tenen res a objectar davant l’organització de les 
patrulles veïnals.

La seguretat pública és una responsabilitat del Govern 
que no pot delegar aquesta competència en la ciutadania. 
És una irresponsabilitat que el Govern de la Generalitat 
permeti l’existència de les patrulles veïnals, els veïns no 
són autoritat pública i corren un risc en realitzar una tas-
ca per la qual no estan preparats.

És una deixadesa de les responsabilitats més bàsiques 
per qualsevol Govern, una situació insòlita en un país de 
l’Europa occidental.
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Aquesta situació ha posat en evidència la insuficiència 
de mitjans, d’unitats de Mossos d’Esquadra a les Terres 
de Lleida. La promoció de Mossos d’Esquadra de 2011 
va comptar amb dues-centes places menys. I en els pres-
supostos de la Generalitat de 2012 no s’ha donat com-
pliment a la promesa del conseller d’interior de dotar la 
promoció d’enguany amb 500 places.

És per això que el grup parlamentari d’ICV-EUiA pre-
senta la següent proposta de resolució.

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. Elaborar un pla específic pels municipis de les comar-
ques de les Terres de Lleida més afectades pels robatoris, 
amb l’increment del nombre de patrulles dels Mossos 
d’Esquadra.

2. Posar fi a les patrulles veïnals de forma immediata.

3. Garantir una coordinació permanent amb els ajunta-
ments dels municipis més afectats.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis

Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Jaume Bosch Mestres Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment del projecte de gasoducte entre Mar-
torell i Figueres
Tram. 250-00934/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 45711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, 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, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El gasoducte entre Martorell i Figueres, de 164,2 qui-
lòmetres, és una iniciativa del govern central declarada 
d’interès general que travessa diversos municipis del 
país obrint una franja de 20 a 30 metres d’amplada en 
funció del recorregut. Al llarg del procés que ha seguit 

el projecte els últims anys, tant els ajuntaments com els 
propietaris afectats hi han presentat al·legacions i n’han 
negociat amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
tant el traçat com l’estudi d’impacte ambiental, en defen-
sa del valor ecològic dels terrenys.

L’objectiu que el traçat del gasoducte anés paral·lel a 
l’autopista AP-7/B-30 no ha estat possible a causa de la 
normativa que estableix una distància de seguretat en-
tre aquest tipus d’infraestructures i les zones urbanes. 
Aquesta infraestructura al seu pas pel Vallès està tenint 
afectacions molt clares al bosc de Can Deu a Sabadell o 
al Torrent de Colobrers a Castellar del Vallès, entre d’al-
tres llocs. Un replantejament del gasoducte també hauria 
de tenir en compte que, la Ronda del Vallès que no ge-
nera consens al territori i planteja seriosos dubtes sobre 
la seva execució.

Aquesta obra ja va tenir des dels inicis molta oposició 
per part de partits polítics i entitats cíviques i socials pel 
seu fort impacte ambiental, en un territori molt castigat 
per les infraestructures. Una de les motivacions princi-
pals del projecte era la seva interconnexió amb França.

La setmana passada però el ministeri francès d’Energia 
i Indústria ha anunciat que s’anul·la el projecte de 150 
quilòmetres de connexió entre el Llenguadoc i l’Em-
pordà a causa de la «feble demanda» dels expedidors de 
gas natural espanyols i francesos que eren els interes-
sats en aquesta infraestructura. Per contra, el ministeri 
francès està estudiant noves capacitats de transport de 
gas s’estan desenvolupant a «Larrau i Biriatou», al ga-
soducte existent al País Basc entre els estats espanyol i 
francès. Segons les declaracions del Ministeri l’objectiu 
era «desenvolupar les capacitats d’interconnexió d’ener-
gia» i havia d’estar acabat pel 2016. Segons el director de 
l’Energia francès «els dos ministeris francès i espanyol 
han decidit de crear un grup de treball per estudiar quin 
seguiment es pot donar a aquest projecte».

A Catalunya, dos projectes que s’havien d’abastir 
d’aquest gasoducte (dos centrals de cicle combinat al Gi-
ronès) ja han quedat congelats, la qüestió no és la baixa 
demanda energètica per la crisi, sinó l’elevat preu del gas 
(que evoluciona sempre paral·lel al petroli) i l’augment 
de la participació de les renovables. Tot plegat fa que les 
centrals treballin menys i que tinguin ara mateix una 
rendibilitat molt baixa.

Per tant, no només caldria replantejar-se el projecte de-
gut a la negativa francesa, sinó que les qüestions energè-
tiques estan evolucionant tan ràpidament que actualment 
ja no es pot fer una obra com es va projectar fa 15 anys, 
perquè potser ja no té sentit.

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

Proposta de resolució

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

– Sol·licitar al Ministerio d’Indústria, Energia i Turisme 
la suspensió immediata de les obres que s’estan duent a 
terme atès l’anunci del Govern francès.

Fascicle segon
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– Sol·licitar al Ministerio d’Indústria, Energia i Turisme 
un replantejament del projecte, i que donada la nova si-
tuació, es procedeixi a replantejar el projecte en el sentit 
d’aturar definitivament aquest projecte i subsidiàriament 
que es faci un nou projecte redimensionat a les necessi-
tats reals del país i que necessàriament haurà de ser més 
respectuós amb el medi.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 52/2007, del 26 de de-
sembre, per la qual es reconeixen i s’am-
plien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència du-
rant la Guerra Civil i la dictadura
Tram. 270-00011/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 40929 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 40929)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totali-
tat a la Proposta de resolució per presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas 
a favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la Guerra Civil y la Dictadura, amb N.T. 270-
00011/09.

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

De retorn de la Proposta.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Diputat del GP del PPC

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els transvasaments
Tram. 302-00103/09

Esmenes presentades
Reg. 46217, 46223, 46226 / Admissió a tràmit: Presi-
dència del Parlament, 22.02.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 46217)

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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els transvasaments (tram. 302-
00103/09).

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

A l’apartat b del punt 3

3.b) Defensar davant del Ministeri d’Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient els cabals ambientals per al tram 
final del riu Ebre aprovats en la Comissió de Sostenibi-
litat de les Terres de l’Ebre. Una proposta de cabals que 
l’Agència Catalana de l’Aigua ja va presentar davant la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i que constaten que 
les demandes previstes a la conca de l’Ebre comprome-
ten els cabals disponibles al riu Ebre si es vol garantir 
un cabal de manteniment suficient a la zona del Delta de 
l’Ebre.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 46223)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els transva-
saments (tram. 302-00103/09).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 1, després de «internes de Catalunya» afegir-hi 
«i dels seus canals, »

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 2, afegir al final «a Catalunya, sense l’acord de 
la Generalitat.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 4 b, després de «des dels rius» afegir-hi «i els 
canals»

4 Esmena núm. 4
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a convocar a la major brevetat la Comissió per 
a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per informar de 
les gestions realitzades amb el Govern espanyol.

5 Esmena núm. 5
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar una auditoria del Canal Xerta-Sènia, 
que es refereixi almenys a les empreses adjudicatàries de 
les obres, el nombre absolut i relatiu de treballadors con-
tractats de les Terres de l’Ebre, els plans de regadiu i les 
persones incloses, i el preu de l’aigua i la seva fixació.

6 Esmena núm. 6
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a facilitar que les entitats membres de la Comissió 
per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre puguin as-
sistir a les sessions oficials del proper Fòrum Mundial de 
l’Aigua a Marsella del 12 al 17 de març.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 46226)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els transvasaments (tram. 302-00103/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra b, del punt 3

«b) Convocar de forma urgent la Comissió per a la Soste-
nibilitat de les Terres de l’Ebre per tal de renovar els seus 
membres ja que durant 7 anys no han donat cap resposta 
a la fixació d’un cabdal ecològic».

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, del punt 4

«[...] manteniment de la zona del Delta de l’Ebre propo-
sats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres 
de l’Ebre».

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

De la lletra b, del punt 4

«[...] internes de Catalunya, excepte en el cas que es dis-
posi del suficient cabdal per donar compliment a la tota-
litat de les demandes i necessitats».

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

27 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 261

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 39



Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures
Tram. 302-00104/09

Esmenes presentades
Reg. 46147, 46221, 46224 / Admissió a tràmit: Presi-
dència del Parlament, 22.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 46147)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les infraestructures (tram. 302-00104/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició al punt 1

1. Malgrat el volum d’inversions gestionat pels dos ante-
riors governs de la Generalitat (període 2003-2010), el 
dèficit històric [...]»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició al punt 2

2. La capacitat i participació determinant de les institu-
cions públiques [...]»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició d’un nou punt 7

7. La urgència de que el Govern de la Generalitat actuï 
amb fermesa i rapidesa per reclamar del Govern de l’Es-
tat la implantació del model de gestió individualitzada 
de l’aeroport del Prat ja acordat pel Consell de Ministres 
l’11 de novembre passat i la priorització de les inversions 
en el corredor ferroviari mediterrani ja definit pels Go-
verns de l’Estat i de Catalunya i incorporat per l’autoritat 
europea a la xarxa transeuropea de transports l’octubre 
de l’any 2011.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació del punt 1 (de la segona part de 
la moció), nou text

El Parlament insta el Govern a: 

1. Convocar, en el termini d’un mes, la Comissió de Se-
guiment del Pacte Nacional d’Infraestructures amb la 
participació dels grups parlamentaris, agents socials i 
les diferents administracions catalanes per a readequar 
i calendaritzar, entre d’altres, els objectius previstos del 
Pla Director de les Infraestructures 2009-2018.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de l’apartat j del punt 4

j) Accelerar les obres de la línia 9 del metro des de l’esta-
ció de Collblanc i l’Aeroport del Prat per tal de posar-la 
en funcionament durant l’any 2013, així com a exigir 
[...]»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació del punt 5

5. Exigir a l’actual Govern de l’Estat a que impulsi el pro-
jecte del Corredor Mediterrani ferroviari, mantenint la 
seva prioritat d’execució establerta pel Govern de l’Estat 
l’any passat, de comú acord amb el Govern de la Genera-
litat i amb el suport del conjunt de les institucions catala-
nes, davant l’autoritat europea competent com l’eix que té 
més retorn social [...].»

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP Socialista

Esmena de modificació i supressió al punt 6

En matèria d’aeroports, exigir al Govern de l’Estat

a) la constitució immediata del Consell Rector de l’Aero-
port del Prat, aprovat pel Consell de Ministres el passat 
11 de novembre de l’any 2011, en el qual la part catalana 
és la majoritària i ha de ser determinant per a adoptar 
qualsevol de les decisions estratègiques següents: 

[...]

b) Tan bon punt s’obtingui la majoria catalana en la ges-
tió de l’aeroport de Barcelona, es desclassifiquin i tras-
passin els aeroports de Girona, Sabadell i Reus.

[...]

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació del punt 8

8. «Convocar una reunió de la Comissió bilateral d’In-
fraestructures Generalitat-Estat per abordar [...]»

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46221)

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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les infraestructures (tram. 302-
00104/09).

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

Al punt 1

1. Redactar el nou Pla Director de les Infraestructures 
2011-2020 d’acord amb l’actual conjuntura econòmica, 
per a que sigui debatut amb els grups parlamentaris, els 
agents socials i les diferents administracions catalanes i 
presentat davant el Parlament de Catalunya en el termini 
de tres mesos.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

2. Exigir al Govern de l’Estat la calendarització de la 
inversió dels 5.748 milions d’euros que la Ministra de 
Fomento ha reconegut que estaven compromesos en 
infraestructures ferroviàries a Catalunya, per a que im-
pulsin l’execució de l’esmentat PDI i altres plans encara 
pendents.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Convergència i Unió

A l’apartat c del punt 4

c) Constituir una Oficina tècnica on hi siguin presents la 
Generalitat i l’Administració de l’Estat per a la definició, 
planificació i direcció de les actuacions del Pla Rodalies 
i altres relacionades com el seguiment i estudi de la mo-
bilitat a les àrees metropolitanes de Catalunya.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Convergència i Unió

A l’apartat e del punt 4

e) Emprendre amb celeritat les millores de seguretat de 
Rodalies compromeses dins del Pla de Rodalies 2008-
2015, dotant tota la seva xarxa amb el sistema gestió, 
senyalització i control ERTMS2 o similar, per tal d’opti-
mitzar la capacitat de la xarxa i incrementar la seguretat 
del servei.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Convergència i Unió

A l’apartat g del punt 4

g) Seguir millorant la infraestructura de la línia ferro-
viària que uneix Lleida - Balaguer - La Pobla de Segur, 
efectuar la compra de dos nous trens que hi prestin servei 
i aplicar un nou model de gestió en benefici d’un servei 
de qualitat i amb freqüències adaptades a les necessitats 
de la població.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 46224)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les infraestructures (tram. 
302-00104/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1, del primer bloc

«1. El dèficit en infraestructures a Catalunya és un im-
pediment [...]».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2, del primer bloc

«2. Una gestió adequada dels ports i aeroports catalans, 
el Corredor [...], així com són, també, necessitats per a 
millorar la competitivitat de la economia catalana i im-
pulsar la generació d’ocupació».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3, del primer bloc

«3. El desig de recuperar, en les millors condicions possi-
bles per l’interès públic, el concurs per a la concessió de 
la gestió de l’Aeroport de Barcelona-El Prat».
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4, del primer bloc

«4. La voluntat d’impulsar el caire internacional i inter-
continental de l’Aeroport de Barcelona-El Prat tal com 
s’ha promogut i expressat des de la societat civil i les ad-
ministracions públiques catalanes».

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5, del primer bloc

«5. La voluntat de prioritzar el Corredor Ferroviari Me-
diterrani com a part integrant de la Xarxa transeuropea 
del transport, com a infraestructura bàsica per a la in-
dústria catalana i de la conca mediterrània d’Espanya».

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6, del primer bloc

«6. El convenciment de la necessitats d’establir un mo-
del de gestió que coordini les grans infraestructures de 
Catalunya per tal que siguin capaces de donar les res-
postes adequades a les necessitats dels diferents sectors 
econòmics».

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2, del segon bloc

«2. Acordar amb el Govern de l’Estat la calendarització 
de les inversions pendents en infraestructures ferroviàri-
es a Catalunya».

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3, del segon bloc

«3. Continuar desenvolupant el potencial del Ports [...]».

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, del punt 3, del segon bloc

«a. Acordarà amb el Govern de l’Estat la participació 
d’institucions públiques i privades catalanes en els seus 
òrgans de Govern».

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tota la lletra b, del punt 3, del segon bloc.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c, del punt 3, del segon bloc

«c. Acordarà amb el Govern de l’Estat la dotació del Port 
de Barcelona dels accessos viaris i ferroviaris, per tal que 
la nova [...]».

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra d, del punt 3, del segon bloc

«d. Acordarà amb el Govern de l’Estat la recuperació de 
la línia Reus-Roda de Barà per donar sortida a les mer-
caderies del Port de Tarragona».

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4, del segon bloc

«4. Impulsar el desenvolupament i renovació [...]».

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, del punt 4, del segon bloc

«a. Impulsar, conjuntament amb el Ministeri de Foment, 
l’empresa operadora i el gestor de la infraestructura, les 
accions necessàries per evitar accidents com els que re-
centment han tingut lloc al Clot, a l’Estació de França o 
a Mataró».

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra b, del punt 4, del segon bloc

«b. Acordar amb el Govern de l’Estat, per a que, l’acord 
amb les possibilitats pressupostàries es programin les in-
versions pendents a la xarxa de rodalies de Barcelona».

16 Esmena núm. 16
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tota la lletra c, del punt 4, del segon bloc.
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17 Esmena núm. 17
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tota la lletra d, del punt 4, del segon bloc.

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra f, del punt 4, del segon bloc

«f. Impulsar les obres de l’Estació de Sagrera i de moder-
nització de l’Estació de Sants».

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra g, del punt 4, del segon bloc

«g. Impulsar les millores necessàries a la línia Lleida - 
La Pobla de Segur, per tal de possibilitar la millora de les 
freqüències de pas».

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra i, del punt 4, del segon bloc

«i. Redefinir el servei de rodalies de Barcelona i els regi-
onals de Catalunya en un marc de gestió únic; impulsar 
els serveis de rodalies a Tarragona, Girona i Lleida».

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra j, del punt 4, del segon bloc

«j. Prioritzar l’accés de la xarxa de metro a l’Aeroport de 
Barcelona-El Prat i acordar amb el Govern de l’Estat la 
represa dels tràmits necessaris per a l’execució de l’accés 
ferroviari a la terminal 1».

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra k, del punt 4, del segon bloc

«k. Impulsar un acord entre l’Autoritat Metropolitana del 
Transport i l’Estat, per tal de fer possible una menor re-
percussió del cost del sistema del transport públic sobre 
l’usuari».

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5, del segon bloc

«5. Acordar amb el Govern de l’Estat la priorització del 
projecte ferroviari de Corredor Mediterrani».

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6, del segon bloc

«6. En matèria d’aeroports, acordar amb el Govern de 
l’Estat [...]».

25 Esmena núm. 25
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, del punt 6, del segon bloc

«a. La participació d’institucions públiques i privades 
catalanes en els òrgans de govern de l’aeroport del Prat».

26 Esmena núm. 26
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tota la lletra b, del punt 6, del segon bloc.

27 Esmena núm. 27
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c, del punt 6, del segon bloc

«c. Que impulsi els acords amb companyies aèries que 
vulguin ubicar a Catalunya la seva principal base d’ope-
racions».

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot el punt 7, del segon bloc.

29 Esmena núm. 29
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot el punt 8, del segon bloc.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la protecció de les famílies amb 
menys recursos
Tram. 302-00105/09

Esmenes presentades
Reg. 46148, 46216, 46220, 46227 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 46148)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Núria Ventura Brusca, 
diputada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la protecció de les famílies amb menys 
recursos (tram. 302-00105/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació del punt 1, nou text: 

1. Presentar en el primer semestre d’aquest any, un pla de 
suport a la lliure elecció de les dones sobre la seva mater-
nitat, amb l’objectiu d’eliminar discriminacions socials i 
laborals.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició al punt 2

2. Desenvolupar el contingut dels articles 22 i 27 de la 
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de Suport a les Famílies. En 
el sentit que, de conformitat al esmentat article 22, la ne-
cessària creació de serveis d’atenció a infants en els llocs 
de treball o prop dels llocs de treball. Aquests serveis han 
de ser escoles bressol obertes a tota la població i garantir 
l’atenció educativa de qualitat I, en compliment al res-
senyat article 27, la creació d’una qualificació d’empre-
sa familiarment responsable per aquelles empreses que 
acrediten l’aplicació de mesures, accions i practiques que 
contribueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar 
i la racionalització dels horaris laborals.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició al punt 4

Realitzar les gestions oportunes davant el Govern de 
l’Estat, el Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors i les entitats financeres que operen a 
Catalunya, per tal que les persones que van adquirir par-
ticipacions preferents sense tenir el perfil inversor ade-
quat al nivell de risc d’aquest producte, ni la informació 

necessària per avaluar-ne les conseqüències d’aquesta 
adquisició, puguin tornar a tenir disponible en els seus 
comptes corrents el capital inicialment invertit. Detec-
tar aquelles situacions en les que, la comercialització 
de participacions preferents per part d’entitats d’estalvi, 
puguin representar un problema familiar i social per als 
seus titulars, i intermediar amb dites entitats per tal de 
cercar la millar solució a la situació generada,

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2012

Miquel Iceta, portaveu del GP SOC; Núria Ventura 
Brusca, diputada del GP SOC; Eva Granados Galiano, 
diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
46216)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la protecció de les famílies 
amb menys recursos (tram. 302-00105/09).

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

D’un incís en el punt 1

1) Presentar, en primer semestre d’aquest any, un pla de 
suport a la maternitat amb l’objectiu de que cap dona si-
gui objecte de prejudici o discriminació social i laboral 
per motiu d’embaràs o la maternitat. O, en el seu cas, do-
nar recolzament al pla de suport a la maternitat que pre-
senti el grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

L’esmentat pla de suport a la maternitat inclourà la ne-
gociació amb el Govern de l’Estat Espanyol per tal de fer 
efectiu el permís de paternitat de fins a 30 dies al llarg 
del 2012 i la previsió de reformar els permisos per naixe-
ment/adopció, per tal d’arribar a que el permís de mater-
nitat i el de paternitat siguin iguals, intransferibles i amb 
la mateixa part obligatòria.

El pla de suport a la maternitat també contemplarà la 
millora en l’accés de les dones a la interrupció voluntària 
de l’embaràs de forma segura, gratuïta i amb la màxima 
qualitat.

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

D’un incís en el punt 2

2) Desenvolupar el contingut dels articles 22 i 27 de la 
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de Suport a les Famílies. 
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En el sentit que, de conformitat al esmentat article 22, 
la necessària creació de serveis d’atenció a infants en els 
llocs de treball o prop dels llocs de treball. A tal efec-
te, la Generalitat de Catalunya es compromet política i 
econòmicament a impulsar un model d’atenció a la petita 
infància amb la xarxa pública com a eix vertebrador. I, 
en compliment al ressenyat article 27, la creació d’una 
qualificació d’empresa familiarment responsable per 
aquelles empreses que acrediten l’aplicació de mesures, 
accions i pràctiques que contribueixin a la conciliació de 
la vida laboral i familiar i la racionalització dels horaris 
laborals.

Desenvolupar el contingut de la Disposició Addicional 
Tercera de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de Suport a 
les Famílies, on es contempli la problemàtica específica 
i la major vulnerabilitat de les famílies monoparentals i 
monomarentals.

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

D’un incís en el punt 3

Fer efectiu el pagament, en aquest any 2012, de les pres-
tacions per fill a càrrec que estan pendents des de l’any 
2010 i recuperar la universalitat de la prestació econò-
mica per infant a càrrec, establint les quanties dels ajuts 
que es determinaran en funció de trams de renda dels 
progenitors o adoptants.

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

D’un nou punt 5

5. Detectar aquelles situacions en les que, el crèdit a l’ha-
bitatge concedit de forma fraudulenta, pugui representar 
un problema familiar i social per als seus titulars, i in-
termediar amb dites entitats per tal de cercar la millor 
solució a la situació generada, incloent la dació en pa-
gament.

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

D’un nou punt 6

6. Deixar sense efectes l’aplicació de la moratòria de la 
Llei d’Autonomia Personal i Atenció a Persones amb si-
tuació de dependència per a aquelles famílies amb menys 
recursos.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46220)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la protecció de les famílies amb menys 
recursos (tram. 302-00105/09).

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

Al punt 1

«1) Presentar, en el marc del Pla Integral de suport a la 
família, un eix específic de suport a la maternitat amb 
l’objectiu de que cap dona sigui objecte de prejudici o 
discriminació social i laboral per motiu d’embaràs o la 
maternitat. O, en el seu cas, donar recolzament al pla de 
suport a la maternitat que presenti el grup parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

2) Estudiar, si en el marc de les disponibilitats pressu-
postàries es pot desenvolupar, el contingut dels articles 
22 i 27 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de Suport a 
les Famílies. En el sentit que, de conformitat al esmen-
tat article 22, la necessària creació de serveis d’atenció a 
infants en els llocs de treball o prop dels llocs de treball. 
I, en compliment al ressenyat article 27, la creació d’una 
qualificació d’empresa familiarment responsable per 
aquelles empreses que acrediten l’aplicació de mesures, 
accions i pràctiques que contribueixin a la conciliació de 
la vida laboral i familiar i la racionalització dels horaris 
laborals.

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

3) Fer efectiu el pagament, tant aviat com sigui possible, 
de les prestacions per infant a càrrec que estan pendents 
des de l’any 2010, tenint en compte que la disposició 
addicional 13a de la llei 6/2011 estableix en l’apartat 
3r que l’abonament de la prestació no percebuda el dia 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, es pot ajornar fins 
a un termini de 5 anys.
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4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Al punt 4

4) Demanar als organismes competents, Comisión Naci-
onal del Mercado de Valores (CNMV) i el Banc d’Espa-
nya, informació sobre la comercialització de participaci-
ons preferents que permeti determinar l’abast i nombre 
de casos detectats en què s’hagin pogut produir situaci-
ons d’abús en la seva comercialització, per tal de cercar 
solucions, especialment en aquells casos en què es doni 
una especial problemàtica familiar i social. Així mateix, 
instar als organismes competents perquè millorin la in-
formació amb la finalitat de garantir correctament els 
drets i deures dels titulars d’aquestes inversions.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 46227)

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 estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la protecció de les famílies amb menys recursos 
(tram. 302-00105/09).

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

Modificació del punt 3

Fer efectiu el pagament, abans del 30 de juny d’enguany, 
de les prestacions per fill a càrrec que estan pendents.

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

Nou punt 5

Aplicar l’article 10 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de 
suport a les famílies i recuperar tots els ajuts universals 
per a fill a càrrec per a l’any 2013, actualitzant les quan-
titats segons l’increment de l’IPC dels darrers anys.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Nou punt 6

Recuperar l’aportació de 1.800 euros/alumne (actualit-
zada segons l’IPC de Catalunya) per a les places públi-

ques d’escoles bressol, per tal que les famílies que utilit-
zen aquest servei no es vegin afectades.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Nou punt 7

Exigir al Govern de l’Estat Espanyol el pagament imme-
diat dels deutes pendents de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les persones en situació de Dependència i incorporar, 
segons els terminis previstos, les persones amb depen-
dència moderada, per tal que les famílies amb necessitats 
especials no es vegin perjudicades.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Nou punt 8

Dur a terme, de forma immediata, el pagament dels en-
darreriments 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.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Nou punt 9

Suspendre el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol de la renda mí-
nima d’inserció i consensuar, abans del 31 de desembre 
d’enguany, una nova proposta 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 social i la garantia del dret sub-
jectiu, tot abordant de forma especial les unitats fami-
liars nombrosos, les dificultats derivades de problemes 
laborals i les persones amb situacions de cronificació.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el servei ferroviari entre Lleida i 
la Pobla de Segur
Tram. 302-00106/09

Esmenes presentades
Reg. 46100, 46215, 46218 / Admissió a tràmit: Presi-
dència del Parlament, 22.02.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 46100)

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur 
(tram. 302-00106/09).

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

D’un nou apartat setè

Setè. Redactar el pla de viabilitat futura de la línia, con-
siderant també la possibilitat de la seva prolongació per 
tal de donar un millor servei de mobilitat al territori pi-
rinenc

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
46215)

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 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el servei ferroviari entre 
Lleida i la Pobla de Segur (tram. 302-00106/09).

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

Cinquè: Completar la modernització de la línia i del ser-
vei i realitzar la substitució dels trens que hi operen en 
l’actualitat (de la sèrie 593), per trens més lleugers (de la 
sèrie 596) en benefici de l’estalvi energètic i l’eficiència, 
durant 2012.

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

Setè: Impulsar campanyes de promoció de l’ús del fer-
rocarril, realitzant, entre d’altres actuacions, la difusió 
dels horaris conjunts del transport públic de les comar-
ques del Pallars i Lleida i de les connexions amb altres 
línies de transport.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46218)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el servei ferroviari entre Lleida i la Po-
bla de Segur (tram. 302-00106/09).

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

Al punt 1

1. Garantir la continuïtat del servei ferroviari de la línia 
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur, amb unes freqüènci-
es de tren adaptades a les necessitats de mobilitat de la 
població, introduint un canvi en el model de gestió que 
permeti tendir a l’acompliment dels acords establerts en 
el Pla de Transports de viatgers 2008-2012.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 2 

2. Que Ferrocarrils de la Generalitat assumeixi a més de 
la gestió, la prestació del servei actualment encarregat a 
RENFE, ja sigui de manera directa o indirecta.

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

Al punt 3

3. Que el Departament de Territori i Sostenibilitat i Fer-
rocarrils de la Generalitat concertin les decisions sobre 
el futur de la línia amb les administracions locals afec-
tades en el marc de la comissió de seguiment creada ad 
hoc al respecte.

27 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 261

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 47



4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió 
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

5. Periodificar la modernització i la substitució dels trens 
que hi operen en l’actualitat (de la sèrie 593), per trens 
més lleugers (de la sèrie 596) en benefici de l’estalvi ener-
gètic i l’eficiència, aplicant també un nou model d’explo-
tació.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política per a mitigar el canvi 
climàtic i el seu impacte en el teixit produc-
tiu
Tram. 302-00107/09

Esmenes presentades
Reg. 46099, 46219, 46222, 46225 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 46099)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política per a mitigar el canvi climàtic i el 
seu impacte en el teixit productiu (tram. 302-00107/09).

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

A l’apartat 4

4. Preparar en el marc de les competències de la Genera-
litat de Catalunya, una proposta de nova fiscalitat ambi-
ental, especialment en l’àmbit de l’energia nuclear.

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

A l’apartat 5

5. Seguir donant suport a la planta d’assajos internacio-
nal per a la instal·lació d’aerogeneradors en aigües pro-
fundes, projecte ZÈFIR, amb el màxim consens possible 
amb les administracions locals.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 7

7. Fer les gestions necessàries davant el govern de l’Estat 
per descentralitzar completament el Pla d’Assignacions 
i traspassar-ne la gestió i els fons dels plans estatals de 
reducció d’emissions als governs autonòmics, d’acord 
amb el PIB i la població de cada comunitat autònoma, 
així com l’esforç previ realitzat per les empreses de cada 
comunitat autònoma.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46219)

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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política per a mitigar el canvi 
climàtic i el seu impacte en el teixit productiu (tram. 
302-00107/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

2. Presentar en el termini de entre tres i sis mesos el nou 
Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

3. Preparar i realitzar entre els propers sis i dotze me-
sos, una nova cimera de la Convenció Catalana de Canvi 
Climàtic amb tots els agents econòmics, socials, ambi-
entals, educatius i universitaris i les administracions del 
país, per acordar la nova estratègia 2012-2020.

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

Al punt 6 

6. Instar al Govern de la Generalitat perquè insti al Go-
vern de l’Estat a derogar el Reial Decret-Llei 1/2012 que 
suposa un fre al desenvolupament de les energies renova-
bles i a la cogeneració.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 46222)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
per a mitigar el canvi climàtic i el seu impacte en el teixit 
productiu (tram. 302-00107/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 4. Després «d’ambiental» afegir-hi «que no gravi 
el medi ambient i les bones pràctiques ecològiques sinó 
aquelles activitats que contaminen el medi ambient.»

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 46225)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sonia Egea Pérez, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política per a mitigar el canvi climàtic i el seu 
impacte en el teixit productiu (tram. 302-00107/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del Punt 5

«[...] projecte ZÈFIR, en el marc de les actuals condici-
ons pressupostàries».

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Sonia Egea Pérez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els criteris per a la inversió de re-
cursos públics a Spanair
Tram. 302-00108/09

Esmenes presentades
Reg. 46149, 46212, 46214 / Admissió a tràmit: Presi-
dència del Parlament, 22.02.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 46149)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els criteris per a la inversió de recursos públics a Spanair 
(tram. 302-00108/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text de la moció, nou 
text: 

«El Parlament de Catalunya manifesta el seus suport als 
treballadors i a les treballadores de la companyia Spa-
nair i insta el Govern a: 

1. Instar la companyia Spanair, en situació de fallida, a 
accelerar el compliment de les obligacions empresarials 
pel que fa a la plantilla de l’empresa d’acord amb l’esta-
blert pels convenis laborals vigents.

2. Elaborar un Pla Social per atendre la situació laboral 
dels treballadors afectats de Spanair i de Newco que in-
clogui, entre d’altres mesures, els programes de reinser-
ció laboral, la formació i l’acompanyament a la recerca 
d’ocupació així com les negociacions amb les companyi-
es que opten a explotar les rutes aèries de la companyia 
en fallida per a afavorir la seva recol·locació.

3. Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat 
per tal que demani a la Unió Europea els ajuts del Fons 
Europeu d’Adaptació a la Globalització per donar suport 
a la reinserció dels treballadors de Spanair i de Newco 
afectats pels acomiadaments provocats per la fallida de 
la companyia.

4. Encarregar a l’Agència Catalana de Consum, l’elabo-
ració d’un programa d’informació i atenció del consu-
midor per atendre els usuaris de la companyia Spanair, 
amb bitllets adquirits (tant per agència com per internet) 
per tal de recuperar les quantitats econòmiques abona-
des.

5. Donar compte al Parlament en el termini de 30 dies de 
l’acordat en aquesta moció.» 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 46212)

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Anna Simó i 
Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els criteris per a la inversió de re-
cursos públics a Spanair (tram. 302-00108/09).

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

D’un nou apartat 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer la gestions necessàries al Govern de l’Estat 
per tal de fer arribar a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya les xifres concretes de la quan-
titat total d’ajuts públics, inversions, préstecs o subvenci-
ons atorgats pel Govern de l’Estat a la companyia Iberia 
i/o als seus accionistes des de l’any 2009.

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

D’un nou apartat 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer la gestions necessàries al Govern de l’Es-
tat per donar informació detallada sobre els mecanismes 
d’auditoria i control existents sobre la companyia Iberia 
i, més concretament, sobre el compliment de la finalitat 
dels ajuts públics, inversions, préstecs o subvencions 
atorgats pel Govern de l’Estat a Iberia i/o als seus accio-
nistes des de l’any 2009.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 5

5. El Parlament de Catalunya declara la necessitat d’in-
vestigar en seu parlamentària les interferències del Go-
vern de l’Estat en el procés negociador establert entre el 
Govern de la Generalitat i les companyies aèries Spanair 
i Qatar Airlines.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Anna Simó i Castelló
President del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
46214)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els criteris per a la inversió 
de recursos públics a Spanair (tram. 302-00108/09).

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

1.E. «Que el conseller d’empresa i ocupació, Sr. Mena, 
comparegui al Parlament de Catalunya en el termini mà-
xim d’un mes, per informar de les [...]»

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

D’un nou punt 1.E

1.E. «Fer arribar a tots els grups parlamentaris el Pla 
Social de l’empresa Spanair».

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

D’un nou punt 1.F

1.F. «Fer les actuacions necessàries, en coordinació amb 
el Govern de l’Estat, per aconseguir la recol·locació del 
treballadors i treballadores acomiadats de les empreses 
Newco i Spanair».

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
de diputats
Tram. 234-00027/09, 234-00028/09, 234-00029/09 
i 234-00030/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 25, 22.02.2012, DSPC-P 43

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de fe-
brer de 2012, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

1. D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves 
dades manifestades pels diputats Pere Calbó i Roca i 
Dolors Batalla i Nogués relatives a les activitats profes-
sionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càr-
recs públics que ocupen, d’acord amb l’article 12.2 del 
Reglament, el Ple del Parlament estableix la situació de 
compatibilitat dels diputats Pere Calbó i Roca i Dolors 
Batalla i Nogués.

2. D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades per les diputades Sonia Esplugas González 
i Sonia Egea Pérez relatives a les activitats professio-
nals, laborals o empresarials que exerceixen i als càr-
recs públics que ocupen, d’acord amb l’article 16.1.b del 
Reglament, el Ple del Parlament estableix la situació de 
compatibilitat de les diputades Sonia Esplugas González 
i Sonia Egea Pérez.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Declaració del Parlament de Catalunya de 
rebuig de la violència masclista 
Tram. 401-00028/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 25, 23.02.2012, DSPC-P 44*

Tal com va proclamar la Conferència Mundial de Drets 
Humans de Viena l’any 1993, la violència masclista, que 
és una greu vulneració dels drets humans que no coneix 
límits geogràfics, culturals ni socials, té les seves arrels 
en una estructura social que empara unes relacions desi-
guals entre els homes i les dones.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 19, reco-
neix el dret de les dones a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota 
mena de discriminació.

El Parlament de Catalunya deplora i rebutja la mort de 
sis dones a Catalunya com a conseqüència de la violèn-
cia masclista durant el mes de gener del 2012 (el nombre 
més alt en un mes des de fa anys) i de totes les que han 
mort també víctimes d’aquesta xacra social al llarg de 
la història; i reafirma el seu compromís i la seva deter-
minació per combatre i eradicar aquest greu problema 
social, que atempta frontalment, i sovint d’una manera 
irreparable, contra la dignitat de les persones, des del 
convenciment que, mentre la violència masclista conti-
nuï existint en el si de la nostra societat, no podem afir-
mar que realment hàgim avançat cap a la igualtat, el des-
envolupament i la democràcia.

Per a abordar la complexa realitat que envolta aquest fe-
nomen, cal garantir veritablement els drets de les dones, 
continuar avançant en la sensibilització de la ciutadania 
per fomentar el rebuig de qualsevol tipus de violència de 
gènere i construir un nou model de ciutadania que per-
meti eliminar de les estructures socials, econòmiques i 
polítiques el masclisme i tota situació abusiva i discri-
minatòria, implicant tothom, homes i dones, per afavorir 
que les relacions humanes es basin en el respecte, en el 
diàleg i en el rebuig de tota mena de violència.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2012

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Substitució de membres especialistes
Reg. 45712 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Manuel Bustos Garrido, president de la Federació de 
Municipis de Catalunya, atesa la Resolució 8/IX del Par-
lament de Catalunya sobre la incorporació de represen-
tants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de 
la Comissió de Polítiques de Joventut, i l’acord de la Co-
missió de Polítiques de Joventut del 4 de maig de 2011, 
d’acord amb l’article 54.3.d del Reglament del Parlament 
sobre la incorporació de representants d’entitats i grups 
vinculats a l’àmbit de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut, proposa la substitució del Sr. Jordi García Gui-
tart, pel Sr. Carlos Cabanillas Nájera, regidor de Grano-
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llers, com a representant de la Federació de Municipis de 
Catalunya a la Comissió de Polítiques de Joventut.

Barcelona, 15 de febrer de 2012

Manuel Bustos
President de la Federació de Municipis de Catalunya

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 45645 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix el Reglament del Parlament, comunica que 
la diputada Carme Capdevila i Palau en qualitat de Por-
taveu i Pere Bosch i Cuenca han estat designats membres 
de la Comissió d’estudi de la infància.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00002/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 
Reg. 45563 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

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 estableix el Reglament del 
Parlament, comunica que el diputat Jaume Bosch Mes-
tres ha estat designat membre i el diputat Jordi Miralles 
i Conte suplent de la Comissió d’Estudi de la Seguretat 
Viària.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 253/
IX, sobre la concertació de les places del 
centre de la Fundació Privada Atendis de 
Can Roqueta, a Sabadell
Tram. 290-00242/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45617 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00242/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 253/IX, 
sobre la concertació de les places del centre de la Funda-
ció Privada Atendis de Can Roqueta, a Sabadell.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 253/IX, sobre la concertació 
de les places del centre de la Fundació Privada Atendis 
de Can Roqueta, a Sabadell (núm. tram. 290-00242/09), 
us informo que el passat 28 de gener de 2012 es van in-
augurar aquests equipaments residencials per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual, els quals van iniciar 
la seva activitat a finals de l’any passat mitjançant una 
subvenció del Departament de Benestar Social i Família.

S’està treballant per a ultimar el procés de concertació 
de places per tal que aquest es pugui produir abans del 
final del primer semestre d’enguany.

Barcelona, 17 de febrer de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 254/
IX, sobre la tasca del Grup MIFAS i la conso-
lidació de la via del conveni pluriennal
Tram. 290-00243/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45618 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00243/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 254/IX, 
sobre la tasca del Grup MIFAS i la consolidació de la via 
del conveni pluriennal.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 254/IX, sobre la tasca 
del Grup MIFAS i la consolidació de la via del conveni 
pluriennal (núm. tram. 290-00243/09), us informo que 
el Departament de Benestar Social i Família, el passat 
any 2011, va efectuar el pagament de l’import que resta-
va pendent al Grup MIFAS.

El Departament ha elaborat una proposta a presentar 
al Govern sobre la pluriennalitat per la via del conveni 
d’aquells recursos d’atenció directa a usuaris, subjectes a 
subvencions. Aquest fet els proporcionarà una estabilitat 
de continuïtat en la tramitació i gestió dels pagaments 
atès que no estaran subjectes a la publicació d’una con-
vocatòria.

Barcelona, 17 de febrer de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 256/
IX, sobre el concert de les places de la resi-
dència per a gent gran de Batea
Tram. 290-00245/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45619 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00245/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 256/IX, 
sobre el concert de les places de la residència per a gent 
gran de Batea.

Comissió Competent: Benestar, Família i Immigració

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 256/IX, sobre el concert de 

les places de la residència per a gent gran de Batea (núm. 
tram. 290-00245/09), us informo que s’està treballant en 
el procés de concertació de places de la residència per 
a gent gran del municipi de Batea, que es preveu que es 
durà a terme al llarg d’aquest any 2012.

Barcelona, 17 de febrer de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 261/
IX, sobre la construcció d’un centre de salut 
a Sant Joan de les Abadesses
Tram. 290-00250/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45520 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00250/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 261/IX, 
sobre la construcció d’un centre de salut a Sant Joan de 
les Abadesses.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 261/IX, sobre la construcció 
d’un centre de salut a Sant Joan de les Abadesses (núm. 
tram. 290-00250/09), us informo del següent: 

El Govern de la Generalitat ha estudiat la situació de les 
diferents inversions sanitàries previstes al territori, per 
establir una priorització i reprogramació, en el marc de 
l’elaboració dels pressupostos.

En el marc d’aquesta reprogramació, la Regió Sanitària 
ha prioritzat l’execució d’aquesta actuació.

El mes de desembre de 2011, el Govern va aprovar la in-
corporació de les obres del nou CAP de Sant Joan de les 
Abadesses al pla economicofinancer de GISA. Les obres 
es licitaran aquest any 2012 i en el projecte de pressupost 
2012 ja es preveu la partida econòmica per fer front al 
pagament de les certificacions d’obra d’aquest any.

Barcelona, 13 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

27 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 261

4.50.01. INFORMACIó 53



Control del compliment de la Resolució 262/
IX, sobre la construcció d’un nou centre 
d’atenció primària a Gavà i el manteniment 
del servei de pediatria als centres existents
Tram. 290-00251/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45521 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00251/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 262/IX, 
sobre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a 
Gavà i el manteniment del servei de pediatria als centres 
existents.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 262/IX, sobre la construcció 
d’un nou centre d’atenció primària a Gavà i el manteni-
ment del servei de pediatria als centres existents (núm. 
tram. 290-00251/09), us informo del següent: 

El nou CAP Gavà-3 és una actuació que hores d’ara es 
troba en fase final de redacció de projecte. Es proposarà 
la seva inclusió a un proper pla economicofinancer de 
GISA per tal de poder licitar l’execució de l’obra.

En compliment de la resolució 406/IX del Parlament de 
Catalunya, es realitzarà l’estudi sobre la necessitat d’un 
nou CAP entre els barris de Gavà Mar i Castelldefels 
Platja.

Es tracta d’una actuació que suposa la concreció d’un 
nou recurs a la comarca del Baix Llobregat. Si finalment 
es decideix la seva construcció, pot suposar el replante-
jament d’alguna altra actuació inicialment prevista, en 
funció dels recursos i dispositius del territori, o la reor-
denació de serveis i dotacions dels centres en funciona-
ment.

Barcelona, 13 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
263/IX, sobre la dotació de diversos centres 
de salut de Montcada i Reixac amb serveis 
de pediatria i de ginecologia
Tram. 290-00252/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45632 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00252/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 263/IX, 
sobre la dotació de diversos centres de salut de Mont-
cada i Reixac amb serveis de pediatria i de ginecologia.

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 263/IX, sobre la dotació 
de diversos centres de salut de Montcada i Reixac amb 
serveis de pediatria i de ginecologia (núm. tram. 290-
00252/09), us informo del següent: 

Dotació de serveis de ginecologia al municipi de Mont-
cada i Reixac: 

D’acord amb el Pla estratègic d’ordenació maternoin-
fantil i de l’atenció a la salut sexual i reproductiva i la 
cartera de serveis de les unitats d’atenció a la salut sexu-
al i reproductiva de suport a l’atenció primària, la uni-
tat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) 
del Servei d’Atenció Primària de Cerdanyola-Ripollet 
ha organitzat els serveis de ginecologia de manera que 
les consultes de llevadora estan descentralitzades en els 
equips d’atenció primària (EAP); així, a l’Àrea Bàsica de 
Salut (ABS) de Montcada i Reixac hi ha assignades dues 
llevadores a jornada completa que atenen les dones del 
municipi tots els dies de la setmana.

La cartera de serveis de la llevadora en el centre d’aten-
ció primària comprèn tota la part assistencial de preven-
ció, educació sanitària individual, i la consulta i educació 
sanitària grupal, assessorament en mètodes contracep-
tius, preparació al part i postpart, seguiment d’embaràs 
de baix risc, suport a l’alletament, citologia preventiva, 
cribratge i priorització. També s’atenen urgències que 
no necessiten la visita del ginecòleg, la dispensació de la 
píndola postcoital i l’assessorament davant la demanda 
urgent d’interrupció voluntària de l’embaràs (IVE).

A l’ASSIR del Servei d’Atenció Primària de Cerdanyo-
la-Ripollet es dóna atenció a la patologia ginecològica 
i obstètrica, diagnòstic, seguiment, tractament i control 
de gestacions de risc, i realització d’ecografies ginecolò-
giques i obstètriques. Per fer aquesta atenció es necessita 
una tecnologia i diversos professionals especialistes que 
estan en les unitats de l’ASSIR.

Aquesta organització permet fer més accessible el servei 
quan hi ha sospita de patologia en horari de 8 a 20 ho-
res, de dilluns a divendres, i treballar conjuntament amb 
urgències de l’Hospital Parc Taulí, perquè si hi ha algun 
problema fora d’aquest horari es pugui fer una atenció 
urgent.
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També es gestionen les llistes d’espera d’atenció preven-
tiva, s’afavoreix una atenció més acurada a les dones amb 
patologia i embarassos de risc, i es fan més resolutius els 
serveis, ja que la visita ginecològica a l’ASSIR permet 
la possibilitat tècnica i professional de fer ecografies o 
procediments durant la mateixa visita.

Dotació del Servei de Pediatria al CAP Montcada Centre: 

El Servei de Pediatria de l’EAP Montcada i Reixac està 
format per cinc facultatius de l’especialitat, i els cor-
responents diplomats en infermeria. Des de l’any 2007, 
l’EAP de Montcada i Reixac disposa de dos centres 
d’atenció primària (CAP Montcada Centre i CAP Indi-
anes) en la mateixa població. Per fer eficient l’organitza-
ció, tenint en compte les instal·lacions del nou centre, es 
va optar, després d’un pacte amb els diferents estaments 
implicats en el procés assistencial, per centralitzar al 
CAP Indianes l’atenció pediàtrica per tal de donar co-
bertura horària de les 8 a les 20 hores, per a l’atenció de 
totes les urgències i assistència espontània.

Amb tot, i per tal de mantenir el Servei de Pediatria al 
CAP Montcada Centre, el centre disposa d’un pediatre 
els dilluns a la tarda, i tots els matins de dimarts a di-
vendres. En el cas que un infant necessiti assistència en 
un horari sense professional de pediatria, el tractament 
d’aquestes visites que es presentin al CAP són gestiona-
des pels metges de família, amb capacitat per fer-ho, i en 
contacte immediat amb el Servei de Pediatria de Les In-
dianes que, en qualsevol cas, atendrà aquelles urgències 
que es presentin al centre per a tota la població.

Dotació de pediatre al Servei d’Urgències a la població 
de Montcada i Reixac: 

El Servei d’Urgències de Pediatria del municipi de Mont-
cada i Reixac disposa de cinc pediatres de l’equip d’aten-
ció primària i les infermeres pediàtriques que donen aten-
ció a la població del municipi de dilluns a divendres de 
les 8 a les 20 hores, i dissabtes de 8 a 17 hores, on es fa 
l’activitat programada i les urgències en aquest horari.

Fora d’aquest horari, les urgències pediàtriques són ate-
ses a l’Hospital de Sabadell, els professionals del qual 
disposen de protocols d’actuació consensuats amb els 
professionals de l’atenció primària i poden compartir 
la informació amb aquests a través de la història clínica 
compartida de Catalunya.

Així mateix, el Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) Cerdanyola-Ripollet disposa de metges de fa-
mília formats en atenció pediàtrica que poden atendre 
les urgències pediàtriques del municipi de les 24 hores 
a les 8 hores del matí els dies laborables i 24 hores els 
caps de setmana i festius. Aquests professionals estan 
capacitats per atendre aquestes urgències, prescriure els 
tractaments adequats, i determinar si cal la derivació 
hospitalària.

També cal destacar que qualsevol urgència és atesa al 
telèfon 061, on professionals sanitaris indiquen el paci-
ent on dirigir-se i, si cal, envien una ambulància per al 
trasllat del pacient al centre sanitari.

Barcelona, 9 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 265/
IX, sobre l’elaboració d’un pla d’inversions 
per a la reforma i el manteniment dels cen-
tres de salut
Tram. 290-00254/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45522 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00254/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 265/IX, 
sobre l’elaboració d’un pla d’inversions per a la reforma i 
el manteniment dels centres de salut.

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 265/IX, sobre l’elaboració 
d’un pla d’inversions per a la reforma i el manteniment 
dels centres de salut (núm. tram. 290-00254/09), us in-
formo del següent: 

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut 
disposen de Pla d’inversions en infraestructures sanità-
ries, que s’actualitza periòdicament i recull la programa-
ció de totes les inversions, tant en nous equipaments com 
per l’adequació i millora dels centres existents, d’acord 
amb les necessitats de cada territori vehiculades a través 
de les regions sanitàries.

D’altra banda, el nou Pla de Salut de Catalunya incidirà 
en la programació de les inversions en equipaments de 
salut a desenvolupar en els propers anys.

Barcelona, 13 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
266/IX, sobre la garantia de diàleg amb els 
agents socials de l’àmbit de la salut pel que 
fa als escenaris econòmics i pressupostaris 
relatius a l’enfortiment del model sanitari
Tram. 290-00255/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45633 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00255/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 266/IX, 
sobre la garantia de diàleg amb els agents socials de 
l’àmbit de la salut pel que fa als escenaris econòmics i 
pressupostaris relatius a l’enfortiment del model sanitari.
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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 266/IX, sobre la garantia 
de diàleg amb els agents socials de l’àmbit de la salut 
pel que fa als escenaris econòmics i pressupostaris rela-
tius a l’enfortiment del model sanitari (núm. tram. 290-
00255/09), us informo del següent: 

La Resolució 266/IX del Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern, a garantir, en l’elaboració del Pla de salut 
2011-2014, el diàleg necessari amb els agents socials de 
l’àmbit de la salut presents al Consell Català de la Salut, 
per tal que els escenaris econòmics i pressupostaris que 
s’estableixin per aquest període tinguin l’acceptació i el 
compromís necessaris per a enfortir el model sanitari 
català. Aquests escenaris s’han de reflectir en la presen-
tació del Pla de salut 2011-2014 que ha de tenir lloc a la 
Comissió de Salut del Parlament.

El 25 i 26 de novembre es va presentar el Document 
marc per a l’elaboració del Pla de salut 2011-2015, en 
unes jornades de treball amb més de 250 representants 
del sector de la salut de Catalunya, on es va poder iniciar 
el debat necessari per fer del Pla de salut de Catalunya 
l’expressió central de la política sanitària i el full de ruta 
de transformació del model assistencial, d’acord amb el 
context actual i els nous paradigmes assistencials, tecno-
lògics i organitzatius, tot conservant els valors i principis 
del model sanitari català.

A continuació, es va obrir una etapa de debat obert po-
sant a la web del Departament de Salut el Document 
marc del Pla de salut i facilitant un formulari per tra-
metre els comentaris, suggeriments i propostes. Aquesta 
fase va concloure el 15 de gener de 2012.

Entre els 27 de gener i el 3 de febrer es van produir les 
sessions de debat dels consells de salut de les set regions 
sanitàries i es van aprovar els plans de salut territorials per 
part dels consells de direcció de les respectives regions.

El 8 de febrer es va dur a terme la sessió del Consell Ca-
talà de la Salut (amb representació de la Generalitat, els 
consells comarcals, els ajuntaments, les organitzacions 
sindicals i empresarials, les organitzacions de consumi-
dors i usuaris, les corporacions professionals sanitàries, 
les universitats i entitats científiques) i es va obrir un pe-
ríode de recepció de comentaris fins el 15 de febrer. El 
dia 20 de febrer està prevista l’aprovació del Avantpro-
jecte del Pla de salut per part del Consell de Direcció del 
Servei Català de la Salut, amb vocals en representació 
dels ajuntaments, els consells comarcals, les organitza-
cions sindicals i empresarials, a més del Departament 
de Salut, el Departament Economia i Coneixement i el 
Servei Català de la Salut. A continuació, el Pla de salut 
2011-2015es portarà a aprovació del Govern.

En aquesta fase d’elaboració i discussió del Pla de salut 
2011-2015 han participat en total al voltant de 1.200 per-
sones, entre professionals, experts, representants de les 
institucions sanitàries, societats científiques i agents dels 
consells de participació previstos en la Llei d’Ordenació 
Sanitària de Catalunya.

En la compareixença del Conseller de Salut a la Comissió 
de Salut del Parlament de Catalunya per explicar el Pres-
supost 2012, celebrada el 24 de gener, es va fer especial 

consideració als eixos, les línies d’actuació i els projectes 
previstos en el Pla de salut com a elements principals 
inspiradors de les actuacions en l’exercici pressupostari 
2012, tot destacant una sèrie de compromisos d’objec-
tius i actuacions directament derivats de l’aplicació del 
Pla de salut que es pretenen assolir ja en el 2012 i que 
volen reflectir la voluntat d’acció i de canvi per millorar 
la salut i la qualitat de vida de la població i mantenir el 
sistema de salut.

D’acord amb la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, 
el Pla de salut de Catalunya, un cop aprovat pel Consell 
Executiu de la Generalitat, s’ha de remetre al Parlament 
de Catalunya en el termini màxim de trenta dies a fi que 
el conegui. Amb aquesta sessió que es produirà en les 
properes setmanes culminarà l’estratègia de diàleg en-
torn a l’elaboració del Pla de salut 2011-2015 per donar 
pas al seu desplegament en forma de projectes que abas-
taran al conjunt del territori de Catalunya en els propers 
4 anys, però amb compromisos destacats en el marc dels 
escenaris econòmics del Pressupost de l’any 2012.

Barcelona, 15 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 267/
IX, sobre l’execució del projecte del nou 
centre d’atenció primària al barri de la Mina, 
de Sant Adrià de Besòs
Tram. 290-00256/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45523 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00256/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 267/IX, 
sobre l’execució del projecte del nou centre d’atenció pri-
mària al barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs.

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 267/IX, sobre l’execució 
del projecte del nou centre d’atenció primària al barri 
de la Mina, de Sant Adrià de Besòs (núm. tram. 290-
00256/09), us informo del següent: 

En el decurs de l’any 2012 està prevista la licitació de 
l’obra del nou CAP La Mina a Sant Adrià de Besòs, es-
tant programat l’inici de les obres l’any 2013.

Actualment, ja ha estat aprovat el pla economicofinancer 
de GISA, que contempla l’anualitat corresponent a l’any 
2013, any en què es preveu iniciar l’obra.

Barcelona, 13 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 268/
IX, sobre la incorporació de nous pediatres 
al CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 290-00257/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45524 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00257/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 268/IX, 
sobre la incorporació de nous pediatres al CAP La Fari-
gola, de Cerdanyola del Vallès.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 268/IX, sobre la incorpora-
ció de nous pediatres al CAP La Farigola, de Cerdanyola 
del Vallès (núm. tram. 290-00257/09), us informo del 
següent: 

La població pediàtrica adscrita a l’Equip d’Atenció Pri-
mària La Farigola està atesa per un pediatre, que visita 
en el mateix centre dos dies per setmana, amb visites 
concertades i espontànies. Per al suport a visites espon-
tànies i urgents, la resta de dies, l’equip compta amb el 
suport dels equips de pediatria de l’EAP Ripollet 1 i 
l’EAP Cerdanyola 2. La distància entre els dos centres 
no supera els 15 minuts.

Pel que fa a l’activitat del CAP, durant l’any 2011, el Ser-
vei de Pediatria assignat ha realitzat 418 visites, per un 
total de 68 dies efectius d’agenda. Així, la mitjana diària 
de visites ha estat de 6,15 visites/dia. Aquest nivell de 
cobertura justifica que el sistema de gestió de visites pe-
diàtriques de l’equip és l’adequat.

Barcelona, 9 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 272/
IX, sobre la inclusió de cursos sobre la le-
gislació relativa a la protecció de dades per-
sonals en la programació de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya
Tram. 290-00261/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 45553 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00261/09, sobre la Resolució 272/
IX, sobre la inclusió de cursos sobre la legislació relativa 
a la protecció de dades personals en la programació de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Justícia.

Barcelona, 16 de febrer de 2012

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

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 45553).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
19.03.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.02.2012.

Control del compliment de la Resolució 
273/IX, sobre el desplegament de la Llei 
24/2009, del Síndic de Greuges, la comuni-
cació de l’actuació del Síndic com a Autori-
tat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans 
o Degradants i la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic complir les seves funcions 
en espais de titularitat estatal
Tram. 290-00262/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 45552 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme-
ro de tramitació 290-00262/09, sobre Resolució 273/IX, 
sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de 
Greuges, la comunicació de l’actuació del Síndic com a 
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Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’al-
tres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants i la 
signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern 
de l’Estat que permeti al Síndic complir les seves fun-
cions en espais de titularitat estatal, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió del Síndic de 
Greuges.

Barcelona, 16 de febrer de 2012 

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

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 45552).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
19.03.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.02.2012.

Control del compliment de la Resolució 404/
IX, sobre el projecte de construcció del cen-
tre d’urgències d’atenció primària de Pineda 
de Mar
Tram. 290-00390/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 45525 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00390/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 404/IX, 
sobre el projecte de construcció del centre d’urgències 
d’atenció primària de Pineda de Mar.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 404/IX, sobre el projecte de 
construcció del centre d’urgències d’atenció primària de 
Pineda de Mar (núm. tram. 290-00390/09), us informo 
del següent: 

En el marc de l’exercici de revisió i reprogramació de les 
actuacions de les inversions en equipaments sanitaris, 
s’ha desestimat la construcció d’un nou CUAP al barri 
de Poble Nou de Pineda, ja que l’atenció continuada se 
situa al CAP Pineda.

D’altra banda, el Pla Funcional del nou CAP Pineda con-
templa un servei d’atenció continuada i urgent durant les 
24 hores.

Barcelona, 14 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 38/IX, 
sobre la situació del món agrari
Tram. 390-00038/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 44963 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 21.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00038/09

Sobre: Control compliment de la Moció 38/IX, sobre la 
situació del món agrari

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 38/IX, sobre la situació del món agrari 
(núm. de tram. 390-00038/09), us informo del següent: 

En aquests moments el pressupost consignat i acumulat 
fins a l’any 2009 que s’havia de justificar l’any 2011, s’ha 
executat amb escreix. En conseqüència, les partides cor-
responents al contracte global d’explotació, s’han dotat 
suficientment, per tal d’evitar la pèrdua de fons europeus 
i estatals. Actualment, per tant, Catalunya no ha perdut 
cap fons comunitari pel que fa al PDR.

Pel que fa a la llei per al desenvolupament sostenible 
del medi rural, s’han dut a terme les accions necessàri-
es tal i com es va acordar en la present moció. D’acord 
amb el Protocol de col·laboració entre l’Administració de 
l’Estat i la Generalitat signat en data 27 d’abril de 2011, 
prorrogat en data 31 de maig de 2011 i modificat en data 
29 de setembre de 2011, la vigència del protocol de col-
laboració és fins a l’1 de juny del 2012 i el marc financer 
de programa serà del 2012 al 2016, amb el 100% de l’im-
port inicial programat.

Per tal de mantenir l’òptima aplicació del Programa de 
desenvolupament rural sostenible 2011-2015, pel que fa 
a la delimitació i la classificació de les setze zones rurals 
ja seleccionades i catalogades, s’han dut a terme les se-
güents actuacions: 

– 31/5/2011 Elaboració del Programa de Participació Pú-
blica.

– 22/6/2011 Inici del procés de participació. Informació 
del PDRS al personal del DAAM.
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– 8/7/2011 Constitució de la Comissió Interdepartamen-
tal. Informació del PDRS. Creació d’un grup de treball.

– 15/7/2011 al 31/7/2011 Elaboració d’una proposta de 
DETOR i el seu trasllat als diferents Departaments.

– 14/10/2011. Constitució i 1ª reunió de la Comissió de 
Seguiment del Protocol entre l’Estat i la Generalitat.

– 1/10/2011 al 31/12/2011 reunions bilaterals del DAAM 
amb la resta de Departaments per analitzar les propostes 
d’actuacions presentades i la seva adequació al PDRS.

– 13/1/2012 Reunió amb el responsable de la Ponència 
Ambiental per analitzar el document de la ISA preli-
minar.

– 27/1/2012 Presentació a la Direcció General del Medi 
Natural i a la ponència ambiental de la ISA preliminar 
degudament esmenada.

– 1º Quinzena de febrer inici dels procés de participació 
al territori. Reunions amb les Diputacions i Consells Co-
marcals de les zones a revitalitzar.

– Mes de febrer i mes de març. Procés de participació 
pública. Reunions amb els Ajuntaments i Entitats de les 
zones a revitalitzar.

Pel que fa al compliment de les mesures correctores i 
compensatòries per l’impacte ocasionat per les obres 
del canal Segarra-Garrigues a la població d’ocells mi-
gratoris, al febrer del 2011, la Direcció General de Medi 
Ambient de la Comissió Europea, en el marc del pro-
cediment d’infracció núm. 2011/4776, va demanar in-
formació sobre les mesures adoptades per donar com-
pliment a la sentència, en concret es demanava que li 
traslladéssim el Pla de Vigilància ambiental i un calen-
dari precís d’execució d’aquestes mesures.

Per tal de donar resposta a la Comissió s’envià, l’abril del 
2011, un document de seguiment ambiental del projecte 
i un Pla de Vigilància ambiental global. El document de 
seguiment ambiental detalla: les mesures adoptades per 
donar compliment a la DIA 2002; les mesures adoptades 
i pendents d’execució durant l’any 2011 per tal de do-
nar compliment a les mesures ambientals derivades no 
només de la DIA 2002 sinó també de la DIA 2010 i de 
l’Acord de Govern d’adopció de mesures compensatòri-
es i s’estableix un calendari d’execució de les mesures 
previstes per als propers anys. S’incorporen, també en 
aquest document, per la seva incidència sobre els hàbi-
tats esteparis, les actuacions derivades del Pla especial 
de protecció del Medi natural i del paisatge dels espais 
naturals protegits de la Plana de Lleida.

En allò relatiu al Codi de Bones Pràctiques Comercials, 
cal esmentar que es va signar l’any 2011 per tal d’establir 
unes bones pràctiques comercials entre totes la baules 
que conformen la cadena alimentaria, amb l’objectiu 
principal de millorar les relacions entre els diferents ti-
pus d’operadors, al llarg de tota la cadena de valor, mit-
jançant l’establiment d’un marc de referència contractu-
al, que permeti una agilitat i una seguretat més gran en 
les transaccions comercials i en l’eficiència.

Quant a l’Observatori Agroalimentari de Preus, com a 
eina necessària per a promoure la transparència en la 
formació dels preus en tots els esgraons de la cadena, el 

Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural adscriu l’Observatori Agroalimen-
tari de Preus a la Secretaria General, reforçant la seva 
operativitat i amb els recursos necessaris per aprofundir 
i millorar les eines d’anàlisi. Avui es disposa d’una am-
plíssima base de dades de preus i costos en procés de mi-
llora constant i s’estan adoptant les mesures pertinents 
d’acord amb les demandes del sector.

Pel que fa al decret de foment de la venda directa, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural té en fase molt avançada un projec-
te de decret per regular la venda directa que fomenti la 
comercialització dels aliments de proximitat o km 0 i la 
màxima simplificació administrativa.

El DAAM, a més, fomenta i promociona els productes 
agroalimentaris de qualitat (DOP, IGP, IG, ETG, MQ), 
productes de l’artesania alimentària, productes de la ter-
ra i en aquest sentit ha signat convenis per exemple amb 
la FHIR (Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Res-
tauració de la Província de Barcelona) per promoure el 
coneixement i el consum dels productes agroalimentaris 
catalans i realitzar campanyes de promoció de productes 
agroalimentaris amb distintius d’origen i de qualitat, de 
productes d’artesania alimentària i productes de la terra 
o tradicionals de Catalunya en els establiments d’hosta-
leria i restauració per tal de sensibilitzar el consumidor 
envers aquests productes catalans. En aquest mateix sen-
tit ha signat un conveni amb la FECIC (Federació Cata-
lana d’Indústries de la Carn) per digitalitzar i difondre 
el llibre d’Embotits de Catalunya en mercats internaci-
onals.

Per tant el DAAM dóna màxima prioritat al foment i su-
port del sector agroalimentari. Actualment s’estan ela-
borant diferents plans parcials amb la definició de les 
millors línies de treball i suport a tot el sector agroali-
mentari, amb l’objectiu de poder conformar un pla estra-
tègic transversal.

En darrer lloc i pel que respecta a l’impacte de les obres 
públiques en l’accessibilitat de pagesos i ramaders a les 
seves explotacions, cal esmentar que en la totalitat de les 
actuacions d’obra pública que duu a terme el DAAM, es 
recull la documentació derivada de la informació públi-
ca, la tramitació ambiental o la relació de béns i drets 
afectats i s’informa de les afeccions agràries possibles 
a l’òrgan que promou l’actuació per tal de restablir cada 
situació.

Així mateix, la tramitació de l’article 48 de la Llei d’Ur-
banisme que prescriu l’informe del DAAM en totes les 
actuacions en sòl agrari, promou el corresponent docu-
ment d’afectacions amb l’aplicació dels criteris derivats 
de la Llei 18/2001, d’Orientació Agrària.

Barcelona, 9 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
situació actual i les actuacions previstes del 
Programa de barris i àrees urbanes d’aten-
ció especial
Tram. 354-00147/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 43370).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 16.02.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conseller 
de Cultura sobre la situació dels grans equi-
paments culturals públics
Tram. 354-00149/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Consol Prados Martínez, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 45585).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
sessió del 17.02.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la vice-
presidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre la 
reducció del 3% del sou dels funcionaris i 
sobre les conseqüències en la funció públi-
ca de la Llei de pressupostos de la Genera-
litat per al 2012 i la Llei de mesures fiscals i 
financeres i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
Tram. 354-00152/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Anna Simó i Castelló, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 45769).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 21.02.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’agrupació de bombers de Co-
missions Obreres de Catalunya perquè ex-
posi la seva situació arran de les retallades 
del Departament d’Interior i les conseqüèn-
cies en la prestació dels serveis i en la cam-
panya contra els incendis forestals del 2012
Tram. 356-00360/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45502).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 22.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció de bombers de la Unió 
General de Treballadors perquè exposi la 
seva situació arran de les retallades del De-
partament d’Interior i les conseqüències en 
la prestació dels serveis i en la campanya 
contra els incendis forestals del 2012
Tram. 356-00361/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45502).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 22.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció de bombers de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Tre-
balladores de l’Administració de Catalunya 
perquè exposi la seva situació arran de les 
retallades del Departament d’Interior i les 
conseqüències en la prestació dels serveis 
i en la campanya contra els incendis fores-
tals del 2012
Tram. 356-00362/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45502).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 22.02.2012.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Patronat de la Patum de Berga davant la 
Comissió de Cultura i Llengua perquè expli-
qui la proposta de la llei de la Patum
Tram. 356-00451/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, 
del Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Dolors Camats i Luis, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Antoni Strubell i Trueta, 
del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència (reg. 45408).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 17.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’agrupació de bombers de Co-
missions Obreres perquè exposi la situació 
del Cos de Bombers després de les retalla-
des pressupostàries del Departament d’In-
terior i les possibles conseqüències en la 
prestació dels serveis i en la campanya con-
tra els incendis forestals del 2012
Tram. 356-00453/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45503).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 22.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Sindicart perquè informi sobre 
el projecte de cens de professionals de la 
cultura i sobre les seves reivindicacions
Tram. 356-00457/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, 
del Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Antoni Strubell i Trueta, del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència (reg. 45567).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 17.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SAP-UGT del Cos de 
Mossos d’Esquadra davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la situació 
del Cos de Mossos d’Esquadra després de 
les retallades pressupostàries
Tram. 356-00460/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 22.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Mossos d’Esqua-
dra-CCOO davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la situació del Cos de 
Mossos d’Esquadra després de les retalla-
des pressupostàries
Tram. 356-00461/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 22.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SPC dels Mossos d’Es-
quadra davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la situació del Cos de Mossos 
d’Esquadra després de les retallades pres-
supostàries
Tram. 356-00462/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 22.02.2012.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del president de l’Institut 
Català Internacional per la Pau davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat per a pre-
sentar la memòria d’activitats del 2011
Tram. 359-00017/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Rafael Grasa i Hernández, president de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau (reg. 45391).

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.02.2012.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 5673/2011, 
plantejada per la Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya respecte a 
l’article 26.a de la Llei 8/2006, del 5 de juliol, 
de mesures de conciliació de la vida perso-
nal, familiar i laboral del personal al servei 
de les administracions públiques de Cata-
lunya
Tram. 382-00004/09

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Antoni Bayona i Rocamora, letrado del Parlamento de 
Cataluña, en nombre y representación del mismo, según 
se acredita mediante la certificación del acuerdo adopta-
do por la Mesa del Parlamento el 14 de febrero de 2012, 
que se acompaña al presente escrito, ante el Tribunal 
Constitucional comparece y como mejor en derecho pro-
ceda

Dice

1. Que le ha sido notificada la providencia del Pleno de 
ese Tribunal en relación con la cuestión de inconstitu-
cionalidad núm. 5673-2011, planteada por la Sección 
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recur-
so de apelación núm. 221/2008, sobre el art. 26 a) de la 
Ley 8/2006, de 5 de julio, del Parlamento Catalán, de 
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral del personal al servicio de las administraciones 
públicas de Cataluña, en relación con el art. 48.1 h) de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Esta-
tuto Básico del Empleado Público, confiriendo un plazo 
de quince días para personarse en el procedimiento y 
formular alegaciones.

2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la pro-
videncia a qué se ha hecho referencia, pasa a formular 
las siguientes

Alegaciones

I. Consideraciones previas sobre el contenido del Auto 
por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad 
i los argumentos en que se fundamenta

1. La Sala Contencioso-Administrativa –sección cuarta– 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (en ade-
lante TSJC), plantea la cuestión de constitucionalidad en 
relación con el artículo 26.a) de la Ley catalana 8/2006 
de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral del personal al servicio de las 
administraciones públicas de Catalunya porqué:
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«resulta esencial, en lo que aquí respecta que el Tribunal 
(se entiende que el Constitucional) haya de decidir sobre 
el carácter básico –o no– del artículo 48.1.h) del EBEP, 
lo que, de ser resuelto en sentido positivo, comportaría la 
inaplicación al caso de la otra norma con rango de Ley, 
en concreto el precepto de la Ley autonómica 8/2006 de 
5 de julio (art. 26.a). Como quiera que estamos ante un 
conflicto normativo cuya resolución no está exenta de 
controversia, y que la resolución de tal conflicto es rele-
vante para el fallo de la cuestión planteada en el recurso, 
en la medida que un posible vicio de constitucionalidad 
sobrevenido desde la entrada en vigor del EBEP de la 
normativa catalana, comportaría su inaplicación al caso 
y el reconocimiento de la reducción de jornada solicitada 
por la recurrente al amparo de la normativa estatal bási-
ca citada. Por el contrario, de considerarse que el artícu-
lo referido del EBEP (48.1. h)) no tiene carácter básico, y 
por tanto que no sería aplicable al personal al servicio de 
la Administración de la Generalitat, por disponer de nor-
mativa propia, con rango de ley y anterior, dicho derecho 
no podría ser reconocido»

2. Hemos transcrito esta parte inicial introductoria del 
Auto (fundamento jurídico primero) porqué es ilustrativa 
de lo que nos parece un incorrecto planteamiento de la 
cuestión en este caso, de la contradicción interna en la 
que incurre el propio Auto al formularla y, en definitiva, 
del carácter innecesario del procedimiento constitucio-
nal que nos ocupa.

Como veremos en las alegaciones siguientes, el carácter 
básico del artículo 48.1 h) del estatuto Básico del Emple-
ado Público (Ley 7/2007, del 12 de abril) (en adelante 
EBEP), es evidente y esta parte no lo discute. Por con-
siguiente, no alcanzamos a comprender la duda que al 
respecto tiene el TSJC sobre tal carácter y la demanda 
que se formula al Tribunal Constitucional de que con-
firme algo que es obvio y se desprende con claridad del 
propio EBEP.

La cuestión real que suscita el Auto y que se evidencia a 
lo largo de su argumentación, no es esta, sino la de poner 
en tela de juicio el mismo contenido del artículo 48.1.h) 
del EBEP en cuanto opción legislativa, en la medida que 
esta norma, aun siendo básica, tiene un contenido «abier-
to», al reconocer a las Comunidades Autónomas un es-
pacio propio de desarrollo legislativo en relación con los 
permisos de sus funcionarios públicos, entre ellos, el de 
reducción de jornada por guarda legal de menor.

Lo que en realidad pretende el TSJC es que el Tribunal 
Constitucional declare que es básico el contenido de una 
norma que ya tiene la condición formal de básica, por-
que entiende que la remisión que hace al desarrollo le-
gislativo autonómico es materia que también debería ser 
básica y no tener efectos meramente supletorios como 
los que determina claramente el apartado 1 del artículo 
48 EBEP.

3. Esto nos sitúa en un escenario muy distinto al que de-
bería ser normal en este proceso constitucional, ya que 
el Auto entra en el terreno del juicio de oportunidad so-
bre la decisión adoptada por el legislador, terreno que 
debe ser preservado en cualquier caso, ya que como ha 
reiterado el propio Tribunal Constitucional, no es su fun-
ción la de examinar la oportunidad del criterio adopta-

do por el legislador, ni su mayor o menor adecuación al 
fin perseguido, ni decir si es el mejor de los posibles que 
pueden aplicarse (SSTC 65/1982, de 10 de noviembre y 
148/1986, de 25 de noviembre, entre otras).

Esta discusión sobre la opción legislativa estatal y sus 
efectos sobre las competencias autonómicas intenta 
justificarse en el Auto con la utilización de diversos 
argumentos jurídicos. Sin embargo, como tendremos 
ocasión de ver a continuación, estos argumentos son 
forzados o claramente infundados y lo que ponen de re-
lieve es que el verdadero trasfondo de la cuestión no es 
un conflicto entre normas, sino la discrepancia sobre la 
forma en que el legislador estatal ha decidido ejercer en 
este caso la competencia básica que le atribuye el artí-
culo 149.1.18 CE.

II. El Estatuto Básico del Empleado Público es una Ley 
básica

1. Como acabamos de ver, el elemento clave para resol-
ver la presente cuestión de inconstitucionalidad, es si el 
artículo 48.1.h) del EBEP tiene o no la condición de nor-
ma básica.

Aunque el TSJC parece que tenga dudas al respecto en 
los términos que expone en su Auto, lo cierto es que esta 
premisa es clara y evidente. Como dice textualmente el 
artículo 1 del EBEP:

«El presente Estatuto tiene por objeto establecer las ba-
ses de régimen estatutario de los funcionarios públicos 
incluidos en su ámbito de aplicación».

Este ámbito de aplicación lo determina el artículo 2 del 
mismo EBEP, en el cual se incluye el personal de las 
«Administraciones de las Comunidades Autónomas».

Por si quedara alguna duda, la disposición final primera 
del EBEP (habilitación competencial), declara también 
textualmente que las disposiciones de este Estatuto «se 
dictan al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitu-
ción» y constituyen las «bases del régimen estatutario de 
los funcionarios».

2. Difícilmente puede encontrarse un marco legal tan 
claro y tan seguro que exprese la voluntad del legislador 
de dotar a una norma del carácter de básica.

Por consiguiente, queda claro que la cuestión que suscita 
el Auto del TSJC no ataca el carácter «formal» de norma 
básica que el artículo 48.1.h) tiene sin duda alguna, sino 
el carácter «abierto» que presenta esta norma, lo que 
induce a pensar, como ya se ha adelantado, que el pro-
pósito del Auto es que el Tribunal Constitucional censu-
re este carácter abierto y declare que la remisión que el 
artículo 48.1 EBEP hace a la legislación autonómica de 
desarrollo es excesiva y convierta el contenido que ahora 
sólo tiene carácter supletorio en defecto de legislación 
autonómica, en básico y, por consiguiente, no disponible 
por las CCAA.

En realidad, lo que estaría planteando el TSJC en su 
Auto, aún sin decirlo de forma tan clara, es que el EBEP 
«se ha quedado corto» en su regulación básica formal, 
por lo que se pide al Tribunal Constitucional que subsane 
esa eventual insuficiencia convirtiendo también en bási-
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co una parte del propio EBEP que el legislador estatal no 
ha considerado oportuno regular de forma imperativa y 
uniforme para todas las Administraciones Públicas, pre-
servando un espacio de regulación propio a las CCAA. 
Por consiguiente, hay que llamar la atención sobre este 
punto porque sin negar la posibilidad de un debate ju-
rídico sobre el tema, no hay duda que traslada el peso 
principal de la discusión sobre el ámbito de la decisión 
legislativa estatal, considerada en sí misma, con el riesgo 
que ello conlleva, como ya se ha dicho, de traspasar los 
límites dentro de los que debe moverse el ejercicio de 
las funciones jurisdiccionales ordinarias y también de la 
justicia constitucional.

III. El Estatuto Básico del Empleado Público como ejem-
plo de norma básica que cumple con los requisitos cons-
titucional y estatutariamente exigidos para este tipo de 
norma

1. No es objeto de discusión en este procedimiento cons-
titucional que el Estado tiene limitada su competencia 
legislativa en el ámbito de la función pública autonómi-
ca, al menos en el aspecto concreto que aquí se analiza, 
al establecimiento de la legislación básica. Así lo reco-
noce expresamente el Auto del TSJC y también lo reco-
noce esta parte y lo ha declarado reiteradamente la ju-
risprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras los 
SSTC 54/1992, de 26 de julio y 99/1987, de 11 de junio).

Esta competencia estatal deriva del artículo 149.1.18 CE 
cuando atribuye al Estado la competencia para estable-
cer las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
públicos y también la reconoce el artículo 136 del Es-
tatuto de Catalunya cuando en su letra b) atribuye a la 
Generalitat la competencia compartida para el desarro-
llo, entre otros aspectos, de los derechos del personal al 
servicio de su Administración.

2. El Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia 
amplia y consolidada sobre el modelo competencial 
«compartido» (bases - desarrollo), que arranca de la 
STC 32/1981, de 28 de julio, y en la que declara que esta 
tipología competencial supone el reconocimiento a favor 
de las CCAA de una competencia legislativa de desar-
rollo de las bases estatales, de modo que la Generalitat 
dispone de un espacio de decisión en el ejercicio de su 
competencia coherente con la naturaleza legislativa de 
ésta, es decir, con la posibilidad de poder establecer una 
política propia en la materia dentro de los límites de la 
legislación básica.

Este escenario es el que describe el artículo 111 EAC 
cuando nos dice que en las materias en que el Estatu-
to atribuye a la Generalitat una competencia de forma 
compartida con el Estado, le corresponde a aquella la 
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la fun-
ción ejecutiva en el marco de las bases que fije el Estado 
como principios o mínimo común normativo, señalan-
do al respecto que en el ejercicio de sus competencias la 
Generalitat «puede establecer políticas propias».

Ciertamente, el artículo 111 EAC ha sido objeto de una 
declaración de inconstitucionalidad por la STC 31/2010, 
de 28 de junio, pero esta declaración es sólo parcial y 

no afecta a los aspectos concretos del precepto que se 
acaban de comentar.

Por tanto, el régimen «ideal» en que debe concretarse 
la articulación de las competencias compartidas, es el 
que sitúa al legislador estatal en el plano regulador de lo 
esencial y principal de la materia en cuestión, lo que per-
mite a las CCAA disponer de un espacio legislativo para 
establecer su propia política dentro de un marco común 
mínimo garantizado por la legislación básica.

3. En el caso que aquí nos ocupa es esto precisamente lo 
que ha hecho el legislador estatal con el EBEP. El Estado 
ha sido coherente con el esquema competencial aplica-
ble y ha concretado el ejercicio de su competencia básica 
en una ley que expresa una voluntad clara e inequívoca 
de conciliar el establecimiento de un marco regulador 
mínimo con el reconocimiento de unas competencias 
autonómicas amplias, especialmente tratándose de una 
materia que conecta directamente con el principio de 
autoorganización de las mismas CCAA. Esta voluntad 
queda perfectamente recogida en la exposición de mo-
tivos del EBEP cuando nos dice que el Estatuto básico 
del empleado público «debe tener en cuenta el amplio 
proceso de descentralización administrativa que ha teni-
do lugar durante las últimas décadas», lo que le lleva a 
considerar, como aspectos especialmente relevantes para 
el caso que nos ocupa, que:

«el régimen de la función pública no puede configurarse 
hoy sobre la base de un sistema homogéneo que tenga 
como modelo único de referencia a la Administración 
del Estado. Por el contrario, cada Administración debe 
poder configurar su propia política de personal, sin mer-
ma de los necesarios elementos de cohesión y de los ins-
trumentos de coordinación consiguientes. Por tanto, la 
densidad de la legislación básica en materia de función 
pública debe reducirse hoy en día, en comparación con 
épocas pasadas, teniendo en cuenta en todo caso las de-
terminaciones de los Estatutos y la doctrina estableci-
da por el Tribunal Constitucional. (…) La apertura de 
mayores espacios a la autonomía organizativa en mate-
ria de personal es también necesaria para posibilitar la 
regulación diferenciada de los sectores del empleo públi-
co que lo requieran».

La filosofía que inspira el EBEP como norma básica es 
inequívoca en el sentido de constituir un marco norma-
tivo flexible, en el que el principio de diversidad se con-
figura como un elemento importante frente a una posi-
ble tendencia uniformizadora, por expresa voluntad del 
mismo legislador estatal. Como veremos en el apartado 
siguiente, este planteamiento de base explica perfecta-
mente la solución que el artículo 48.1 del EBEP da a la 
regulación de los permisos de los funcionarios públicos 
dentro del equilibrio competencial que exige una compe-
tencia compartida.

IV. El artículo 48.1 del Estatuto Básico del Empleado 
Público es una norma básica «abierta»

1. El tenor literal del apartado 1 del artículo 48 del 
EBEP, situado en el contexto de la voluntad expresada 
en la exposición de motivos y del resto del contenido de 
la ley, permite inferir con naturalidad que su voluntad no 
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es otra que la de reconocer la capacidad del legislador 
autonómico (legislación de desarrollo) para determinar 
el régimen jurídico concreto de los diferentes tipos de 
permisos de los funcionarios públicos a su servicio.

Así se desprende del encabezamiento del apartado cuan-
do nos dice que:

«1. Las Administraciones Públicas determinarán los su-
puestos de concesión de permisos a los funcionarios pú-
blicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de 
legislación aplicable, los permisos y la duración serán, al 
menos, los siguientes: [...]»

La interpretación cabal de este precepto no debería ofre-
cer dificultad para el operador jurídico. El artículo 48 
hace una remisión a favor del legislador autonómico y 
establece una regulación supletoria en defecto de norma-
tiva propia autonómica.

Se trata, pues, de una norma básica especialmente abi-
erta, cuya estructura misma no puede ser objeto de re-
proche jurídico, como propone el Auto por el que se 
plantea la cuestión de inconstitucionalidad, por tres ra-
zones básicas.

En primer lugar porque una norma básica no debe ser 
necesariamente una norma «cerrada». No existe un úni-
co modelo o formato de norma básica y su estructura y 
contenido depende de diversos factores, entre ellos el de 
la naturaleza de la materia regulada y su directa vincula-
ción, como es el caso, con la autoorganización de la pro-
pia Administración autonómica. Por otra parte, si una 
norma básica debe respetar la competencia de desarrollo 
legislativo, lo lógico es pensar que debe ser abierta y no 
rígida o de regulación exhaustiva.

En segundo lugar, y esto es muy importante resaltarlo, 
porque no se trata en ningún caso de una remisión en 
«blanco». El artículo 48 del EBEP debe contemplarse en 
el contexto general de la ley y especialmente en relación 
con su artículo 14, que reconoce los derechos individua-
les de los funcionarios, entre ellos los permisos a los que 
puede tener acceso (letra m). Por consiguiente, puede 
afirmarse que el EBEP cumple con su función básica al 
definir estos derechos (los permisos y sus clases), siendo 
este el contenido mínimo y necesario de la competencia 
básica, sin perjuicio de su desarrollo por el legislador au-
tonómico. De nuevo aquí, se refleja el equilibrio necesa-
rio que exige esta tipología competencial, equilibrio que 
el EBEP solventa correctamente.

En tercer lugar, porque tal y como ha declarado la juris-
prudencia constitucional reiteradamente (entre otras, las 
SSTC 69/1988, de 19 de Abril y 1/2003, de 16 de Enero), 
la definición de lo básico es una operación de concreción 
normativa que corresponde realizar al legislador estatal, 
con el margen de apreciación y oportunidad política que 
ello supone y la existencia también de un margen espa-
cial o de maniobra dentro del cual puede desarrollarse 
legítimamente y con diverso grado de intensidad esta 
función legislativa.

2. En el caso que nos ocupa es evidente que el legislador 
estatal ha optado, dentro de este margen de maniobra, 
por un modelo de corte descentralizado, pero sin renun-
ciar en modo alguno al ejercicio de su competencia, tal y 
como se ha razonado.

La opción legislativa básica del EBEP en este ámbito 
concreto no es, por otra parte, una lectura interesada 
de esta parte. Esta lectura y la misma comprensión del 
sistema que establece el EBEP se reconoce y explica en 
el «Informe de la Secretaria General para la Adminis-
tración Pública sobre la aplicación del artículo 48 del 
EBEP» del Ministerio de Administraciones Públicas, de 
13 de noviembre de 2007 (del que se adjunta copia al 
presente escrito), según el cual:

«El apartado 1 del artículo 48 establece textualmente 
que “las Administraciones Públicas determinarán los 
supuestos de concesión de permisos a los funcionarios 
públicos y sus requisitos, efectos y duración”.

»De la redacción de este apartado, se desprende que el 
legislador básico ha respetado la competencia de au-
toorganización de las Administraciones Públicas para 
establecer su propia regulación sobre permisos, puesto 
que esta materia no forma parte del núcleo esencial del 
régimen jurídico de la función pública, como declaró el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia 99/87.

»En conclusión, serán pues las normas de desarrollo pos-
teriores a la Ley 7/2007 las que concreten los supuestos, 
efectos, requisitos y duración de los permisos. Dicha 
regulación se llevará a cabo bien, a través de las leyes 
reguladoras de la función pública de la AGE y de las 
CCAA previstas en el artículo 6 de la Ley para el perso-
nal funcionario, bien a través de normas convencionales 
para el personal laboral. Hasta la aprobación de dichas 
normas legales o convencionales, mantienen su vigencia 
las anteriores que regulen esta materia en cada Adminis-
tración Pública.

»El apartado 1 del artículo 48 establece textualmente 
que “en defecto de legislación aplicable, los permisos y 
su duración serán, al menos, los siguientes [...]”

»Este apartado hay que interpretarlo de acuerdo con 
las reglas de interpretación de las normas jurídicas que 
señala el título preliminar del Código Civil, en concreto, 
la regla relativa al sentido literal de las palabras emplea-
das por el legislador.

»La expresión “en defecto de legislación aplicable” sig-
nifica que el listado de los permisos del artículo 48 opera 
con carácter supletorio, es decir, sólo en el supuesto de 
que no existieran normas preexistentes a la entrada en 
vigor del Estatuto que regularan en cada Administración 
Pública el régimen de permisos, supuestos, requisitos, 
efectos y duración».

El contenido de este informe confirma la tesis que esta 
parte sostiene en las presentes alegaciones y sitúa en sus 
justos términos el alcance de la regulación básica en el 
aspecto concreto de los permisos de los funcionarios, 
alcance que no llega a la imposición para todas las Ad-
ministraciones públicas de unos requisitos uniformes e 
iguales, dejando en este punto un espacio normativo a 
las CCAA que también se proyecta sobre el permiso de 
reducción de jornada de trabajo por razón de guarda le-
gal de menores.

El Auto plantea como duda interpretativa sobre el artícu-
lo 48.1 EBEP, que a su juicio podría justificar un posible 
contenido básico «integro» del precepto, la expresión 
«al menos» que utiliza su apartado 1. Sin embargo, es 
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obvio que dicha expresión debe situarse en el contexto 
global de la redacción del apartado y no puede llevar a 
otra conclusión que esa expresión está subordinada a la 
premisa inicial de que no exista legislación aplicable, es 
decir, cuando las CCAA no hayan establecido su propia 
normativa al respecto.

3. Aunque el Auto no lo plantee de forma explícita, la 
única posibilidad de atribuir carácter básico «imperati-
vo» a lo que es un contenido meramente supletorio del 
EBEP sólo podría sustentarse en que ese contenido (el 
de las diversas letras del apartado 1 del artículo 48) es 
«materialmente» básico, a pesar de que «formalmente» 
no se haya declarado como tal.

Esta posibilidad podría ampararse en la doctrina del 
Tribunal Constitucional establecida a partir de la STC 
69/1988, de 19 de Abril (compilada en la posterior STC 
233/1999, de 13 de diciembre), en la que se matiza el cri-
terio «material» de las bases inicialmente establecido a 
favor de su carácter «formal», esto es, de la obligación 
que el Estado, de acuerdo con el principio de seguridad 
jurídica, declare expresamente el carácter básico de la 
norma.

Ciertamente, esta doctrina admite la posibilidad teórica 
de que más allá de la declaración «formal» básica pue-
dan existir bases materiales, es decir, no formalizadas. 
Pero debe tenerse en cuenta que esa posibilidad se ad-
mite solamente cuando la formalización de las bases por 
parte del Estado pueda ofrecer dudas sobre su alcance 
concreto y sólo y cuando la norma que podría ser consi-
derada materialmente básica «esté dotada de una estruc-
tura de la cual se infiera ese carácter con naturalidad».

Estaríamos hablando, pues, de un caso excepcional y 
claramente pensado para un marco legal que ofrezca du-
das de certidumbre sobre el marco legal que se ha defini-
do como básico por el legislador. Y es obvio que éste no 
es el caso por la claridad meridiana que ofrece el EBEP 
sobre esta cuestión, tal y como ha quedado argumentado.

Con una definición tan clara y precisa de la regulación 
básica y de su alcance, la posibilidad de dar un valor de 
norma básica imperativa (y no meramente supletoria) 
a la letra h) del artículo 48.1 del EBEP, implicaría una 
modificación de una decisión legislativa estatal adoptada 
dentro del margen de maniobra que el propio Tribunal 
Constitucional ha reconocido al legislador para ejercer 
esta función, sin que exista ningún elemento constitucio-
nalmente relevante que lo justifique.

V. Los argumentos utilizados por el auto del TSJC no per-
miten en ningún caso atribuir a la letra h) del artículo 
48.1 EBEP el carácter de norma básica «imperativa»

El Auto del TSJC plantea la cuestión de inconstituciona-
lidad sobre la base de una pretendida «dificultad inter-
pretativa» en relación con el apartado 1 del artículo 48 
del EBEP que, a su juicio, podría permitir una lectura en 
el sentido que su letra h) debe ser considerada como una 
norma vinculante o de obligado cumplimiento para las 
CCAA, lo que justificaría el planteamiento de la cues-
tión por incompatibilidad con el artículo 26 a) de la ley 
8/2006, del Parlamento de Catalunya.

1. El primer argumento que se utiliza es que la interpre-
tación del precepto no puede realizarse en clave supleto-
ria, ya que esa posibilidad estaría excluida por la juris-
prudencia constitucional, citando al efecto la doctrina de 
las SSTC 147/1991; 118/1996 y 61/1997.

Según esta doctrina el Estado no puede crear derecho 
supletorio del de las CCAA en materias de la exclusiva 
competencia de éstas, o incluso cuando se trata de com-
petencias compartidas. Sin embargo, el Auto olvida que 
esta doctrina constitucional censura la actuación estatal 
cuando su único propósito es crear derecho supletorio 
más allá de un título competencial material y en base ex-
clusivamente en la cláusula de supletoriedad del derecho 
estatal del artículo 149.1.3 CE.

Pero éste no es el caso que nos ocupa por dos razones. 
En primer lugar, porque la supletoriedad de las letras del 
apartado 1 del artículo 48 EBEP no responde a esa na-
turaleza, ya que se integra claramente como un elemento 
vinculado al mismo contenido de la competencia básica 
del artículo 149.1.18 CE y, en definitiva, actúa con la fi-
nalidad de precisar el alcance de lo que es básico y lo 
que no lo es. Y en segundo lugar, porque el EBEP es una 
norma que también se aplica a la Administración Gene-
ral del Estado (artículo 2), siendo por tanto las letras del 
artículo 48.1 de directa aplicación a esa Administración. 
Por consiguiente, es evidente que no nos encontramos 
ante un caso de ejercicio competencial con el único pro-
pósito de generar derecho supletorio al que sea aplicable 
la doctrina constitucional mencionada.

2. El segundo argumento que utiliza el Auto son los an-
tecedentes parlamentarios de la elaboración del EBEP 
que, a su juicio, podrían dar lugar a una lectura extensiva 
de lo básico en el sentido que se defiende en el Auto. 
Sin embargo, el antecedente que se cita (una enmienda 
que fue rechazada) no tiene valor ni entidad alguna para 
permitir interpretar que la voluntad del legislador estatal 
fue la de considerar como norma básica «imperativa» la 
letra h) del artículo 48.1 EBEP.

Esta conclusión iría no sólo en contra del tenor literal de 
la redacción del precepto, sino también contra su mismo 
espíritu, claramente expresado en la exposición de moti-
vos del EBEP. Sobre este punto nos remitimos de nuevo 
a la interpretación del artículo 48.1 que hace el propio 
MAP en el informe anteriormente citado.

3. El tercer argumento que utiliza el Auto se basa en un 
test de comparación normativa con leyes anteriores al 
EBEP y la normativa que han adoptado otras CCAA so-
bre el tema analizado.

Se nos dice que antes del EBEP, la ley orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, aumentó la edad del permiso de guardia legal 
de menor hasta los doce años. Según el Auto, esto se-
ría un indicio de progreso en el ámbito social aunque el 
mismo Auto reconoce que este punto de la ley 3/2007 no 
tenía carácter básico.

Este argumento no puede ser considerado por dos razo-
nes. En primer lugar, porque el EBEP es norma posterior 
a la mencionada ley orgánica. Y en segundo lugar por-
que la posible comparación no tiene valor alguno en la 
medida que la norma no tenía tampoco la condición de 
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básica. Por tanto, ni siquiera puede decirse que el EBEP 
haya significado un retroceso y un cambio en la legisla-
ción básica.

El Auto también menciona diversas leyes y disposicio-
nes autonómicas anteriores o posteriores al EBEP, en las 
que se reconoce el derecho al permiso de reducción de 
jornada por guarda legal hasta los doce años, en com-
paración con los seis que establece el artículo 26 a) de 
la ley 8/2006, del Parlamento catalán, que se pone en 
cuestión. Sin embargo este hecho tampoco tiene rele-
vancia jurídica, porque de lo que se trata es de saber si 
esa decisión corresponde o no al legislador autonómico 
según la norma básica. Ya hemos visto que el artículo 
48.1 del EBEP así lo establece y ello supone que no hay 
incompatibilidad alguna con la ley catalana. Valorar si 
en Cataluña debe existir o no un cambio normativo en 
el sentido que han experimentado otras CCAA es un 
tema de oportunidad política, que no puede utilizarse en 
el debate estrictamente jurídico que en una cuestión de 
inconstitucionalidad corresponde hacer.

4. El último argumento que se desarrolla en el Auto es 
la igualdad de derechos de todos los funcionarios, como 
presunta premisa que debería servir para atribuir a la le-
tra h) del artículo 48.1 del EBEP la condición de norma 
básica, aunque ello no se desprenda de la ley por las ra-
zones ya conocidas.

Se aduce en este sentido que se trata de la regulación 
de un derecho subjetivo, que debería quedar plenamente 
reconocido como básico en los términos de la letra h), ya 
que no debería admitirse que ese derecho no fuera idén-
tico para todos los funcionarios y funcionarias bien por 
razón del territorio en el que cumplen su función, bien 
por su dependencia a una u otra Administración pública.

Este planteamiento evidencia un concepto uniformista 
de la función pública y de su normativa que no puede ser 
aceptado cuando nos encontramos ante una competencia 
compartida y la necesidad de respetar un ámbito propio 
de autoorganización, que necesariamente plantea un es-
cenario de diversidad o, al menos, de potencial diversi-
dad en el tratamiento normativo de la función pública.

Debemos insistir una vez más en que ese equilibrio entre 
uniformidad y autonomía es el que pretende garantizar 
el EBEP en el artículo 48.1 de acuerdo con las reglas 
de distribución de competencias. Y la fórmula que utili-
za no significa que no regule dentro de las bases los de-
rechos de los funcionarios, sino que lo hace en la medida 
necesaria para conciliar los dos principios. Como ya se 
ha indicado anteriormente, el derecho a los permisos de 
los funcionarios se reconoce como derecho individual 
básico en los artículos 14 y 48.1 del EBEP, sin perju-
icio que sus condiciones concretas de ejercicio puedan 
establecerlas las CCAA de acuerdo con su competencia 
legislativa.

Sobre este punto concreto hay que recordar que la ju-
risprudencia constitucional ha admitido con naturalidad 
ese margen de cooperación normativa en materia de fun-
ción pública (SSTC 54/1982, de 18 de Agosto y 99/1987, 
de 11 de Junio, entre otras). Y en relación concretamente 
con el principio de igualdad, debemos destacar la doc-
trina contenida en la STC 40/1989 que considera como 
parámetros legítimos de diferenciación la existencia de 

colectivos funcionariales distintos y su sometimiento 
a una ley de origen también distinto (Cortes Genera-
les o Asambleas Autonómicas), así como la de la STC 
148/1986, de 25 de noviembre, cuando declara que el 
juicio de igualdad sólo tiene sentido para evitar discrimi-
naciones que carecen de todo basamento objetivo pero 
no en la determinación de cuales sean las opciones «me-
jores» o «más adecuadas» que pudiera haber acogido el 
legislador.

En el presente caso es evidente que existen elementos 
objetivos que permiten esa posible diferenciación, dán-
dose además la circunstancia que el mismo legislador 
estatal ha querido reconocer expresamente a las CCAA 
ese margen de maniobra.

VI. La presente cuestión de inconstitucionalidad no ti-
ene causa por no existir contradicción entre el artículo 
48.1.h) EBEP y el artículo 26.a) de la ley 8/2006, del 
Parlamento catalán

La existencia de conflicto entre el artículo 48.1, letra h) 
del EBEP y el artículo 26 a) de la ley catalana 8/2006, 
sólo existiría si la mencionada letra h) del EBEP tuviera 
carácter de básica en el sentido que le pretende atribuir 
el Auto del TSJC, es decir, como norma de aplicación di-
recta y obligada por las CCAA y no supletoria en defecto 
de su propia legislación.

Sin embargo, por las razones que se han expuesto en es-
tas alegaciones, es obvio que esa premisa no puede acep-
tarse porque significaría alterar el propio contenido del 
EBEP y la misma voluntad del legislador estatal.

Dicho sea con todos los respetos, el Auto no acierta 
cuan do plantea la cuestión en los términos en que lo 
hace. El artículo 48.1) del EBEP es una norma básica 
porque formalmente se ha dictado así y esta parte no lo 
discute. Lo que ocurre es que el Auto quiere extender 
los efectos básicos a unos aspectos que el mismo EBEP 
deja a la disponibilidad del legislador autonómico, en-
trando en contradicción con la voluntad de la ley básica 
que configura claramente la regulación de la letra h) del 
artículo 48.1 como una regulación supletoria para el de 
caso que no exista ley autonómica y que, al mismo tiem-
po, opera como regulación directa en el ámbito de la Ad-
ministración General del Estado.

Y en este escenario concreto, que es el que se da aquí, 
resulta evidente que no existe contradicción entre lo que 
establece el artículo 48.1.h) del EBEP y el artículo 26.a) 
de la Ley catalana 8/2006, ni existe tampoco inconstitu-
cionalidad sobrevenida de este último ya que, aún siendo 
anterior al EBEP, resulta perfectamente compatible con 
lo que éste dispone.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional

Solicita

Que teniendo por presentado este escrito y los docu-
mentos que los acompañan, se sirva admitirlo, tener por 
comparecido al Parlamento de Cataluña por medio del 
suscrito y por evacuado el trámite concedido y, en méri-
to de las alegaciones contenidas y previos los trámites 
oportunos, dicte en su día sentencia en la que, desesti-
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mando la cuestión de inconstitucionalidad planteada por 
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
se declare la constitucionalidad del artículo 26 a) de la 
Ley 8/2006, de 5 de julio, del Parlamento Catalán, de 
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral del personal al servicio de las administraciones 
públicas de Cataluña, en relación con el art. 48.1 h) de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Otrosí digo: la presente cuestión de inconstitucionali-
dad tiene una conexión evidente con la cuestión de in-
constitucionalidad que ya se sustancia ante el Tribunal 
Constitucional con el número 1320-2011. El objeto de 
controversia es exactamente el mismo (el artículo 26 a) 
de la Ley 8/2006, de 5 de julio, del Parlamento catalán, 
en relación con el artículo 48.1.h) de la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) y los 
fundamentos en que se basa el auto de la Sección Cuar-
ta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJC 
son exactamente los mismos en ambos casos. Por esta 
misma razón las presentes alegaciones son prácticamen-
te idénticas a las que esta parte presentó en ocasión de la 
cuestión de inconstitucionalidad número 1320-2011. Por 
todo ello,

Solicito: que de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 83 de la LOTC, se acuerde la acumulación de ambos 
procesos por estar plenamente justificada en este caso la 
unidad de tramitación y de decisión.

Barcelona, para Madrid, a 14 de febrero de 2012

Antoni Bayona i Rocamora
Letrado del Parlamento de Cataluña
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