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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 491/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’impuls d’iniciatives per a lluitar contra l’estigmatització dels 
col·lectius desfavorits atesos pels serveis socials
Tram. 250-00839/09
Adopció p. 13

Resolució 492/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la consulta telemàtica o telefònica dels expedients personals 
del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència
Tram. 250-00844/09
Adopció p. 13

Resolució 493/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la transparència en el Sistema Català d’Au-
tonomia i Atenció a la Dependència
Tram. 250-00845/09
Adopció p. 13

Resolució 494/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el funcionament dels centres d’internament d’estrangers
Tram. 250-00865/09
Adopció p. 14

Resolució 495/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el traspàs efectiu dels recursos derivats del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques per a fina-
litats socials
Tram. 250-00867/09
Adopció p. 14

Resolució 496/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la continuïtat de l’activitat de l’empre-
sa Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-00608/09
Adopció p. 15

Resolució 497/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les empreses adjudicatàries del servei de transport sanitari
Tram. 250-00586/09
Adopció p. 15

Resolució 498/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la violència masclista
Tram. 250-00882/09
Adopció p. 15

Resolució 499/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la no-utilització en les campanyes de la Generalitat 
d’elements estereotipats que reprodueixin els rols atribuïts 
en funció del sexe
Tram. 250-00896/09
Adopció p. 16

Resolució 500/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la declaració del canal de la Infanta com a bé cultural 
d’interès nacional
Tram. 250-00764/09
Adopció p. 16

Resolució 501/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la difusió de l’obra i la figura de mossèn Josep Armengou i 
Feliu
Tram. 250-00682/09
Adopció p. 16

Resolució 502/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’establiment d’un nou calendari per al projecte museo-
gràfic del Museu Etnogràfic de Ripoll
Tram. 250-00723/09
Adopció p. 17

Resolució 503/IX del Parlament de Catalunya, de 
condemna de les accions violentes comeses per organitza-
cions d’ultradreta a València i de solidaritat amb les perso-
nes i les entitats que les pateixen
Tram. 250-00787/09
Adopció p. 17

Resolució 504/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un nou institut i el finançament de les esco-
les bressol i de l’Escola Municipal de Dansa, a Castelldefels
Tram. 250-00788/09
Adopció p. 18

Resolució 505/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el pagament de les subvencions destinades a les esco-
les bressol i a les escoles de música als ajuntaments que 
tenen subscrits convenis amb la Generalitat
Tram. 250-00826/09
Adopció p. 18

Resolució 506/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’atenció als adolescents a la Ciutat de la Justícia
Tram. 250-00810/09
Adopció p. 18

Resolució 507/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures per a garantir la programació del servei de cirur-
gia maxil·lofacial de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tar-
ragona
Tram. 250-00508/09
Adopció p. 19

Resolució 508/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
Tram. 250-00512/09
Adopció p. 19

Resolució 509/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment del servei de mediació intercultural a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00559/09
Adopció p. 19

Resolució 510/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment del centre d’atenció continuada del CAP Flo-
rida, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00563/09
Adopció p. 20

Resolució 511/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00564/09
Adopció p. 20
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Nota adhesiva
La Resolució 505/IX del Parlament de Catalunya, sobre el pagament de les subvencions destinades a les escoles bressol i a les escoles de música als ajuntaments que tenen subscrits convenis amb la Generalitat (tram. 250-00826/09), de la pàg. 18, ha estat modificada en el BOPC 318, a la pàg. 9.
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Resolució 512/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la reobertura del dispensari de Gavà Mar
Tram. 250-00565/09
Adopció p. 20

Resolució 513/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment del consultori de la Colònia Güell, a Santa 
Coloma de Cervelló
Tram. 250-00576/09
Adopció p. 21

Resolució 514/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment del servei d’urgències del CAP Gavà 1 i la re-
obertura del centre de salut de Gavà Mar
Tram. 250-00642/09
Adopció p. 21

Resolució 515/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament del CAP Florida 2, a l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 250-00763/09
Adopció p. 21

Resolució 516/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designa un senador que ha de representar la Gene-
ralitat al Senat
Tram. 280-00003/09
Adopció p. 21

Resolució 517/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen sis membres del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00002/09
Adopció p. 22

Resolució 518/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es designa el president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00003/09
Adopció p. 22

1.15. Mocions

Moció 82/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’autogovern de Catalunya
Tram. 302-00117/09
Aprovació p. 22

Moció 83/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’ac-
cessibilitat del sistema sanitari
Tram. 302-00118/09
Aprovació p. 23

Moció 84/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 302-00119/09
Aprovació p. 24

Moció 85/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
territorialització del 0,7% de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
Tram. 302-00120/09
Aprovació p. 24

Moció 86/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aeroport de Reus
Tram. 302-00122/09
Aprovació p. 25

Moció 87/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
realització d’una campanya informativa sobre la balança fis-
cal entre Catalunya i l’Estat espanyol i el pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic
Tram. 302-00123/09
Aprovació p. 25

Moció 88/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques industrials i productives
Tram. 302-00124/09
Aprovació p. 26

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les decisions del Go-
vern de l’Estat en matèria de telecomunicacions i sectors 
regulats
Tram. 300-00140/09
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre la continuïtat i la difu-
sió de la balança fiscal territorial entre Catalunya i l’Adminis-
tració de l’Estat
Tram. 300-00144/09
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la 
defensa dels consumidors en situació de sobreendeutament 
i de pèrdua de l’habitatge
Tram. 300-00145/09
Substanciació p. 26

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
1/2012, referent a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
corresponent als exercicis 2007, 2008 i 2009
Tram. 258-00020/09
Coneixement de l’Informe p. 26

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures de protecció i suport 
de les famílies nombroses
Tram. 202-00033/09
Debat de totalitat p. 27
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 27

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre la convocatòria 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral amb 
relació als projectes en aquest territori
Tram. 250-00338/09
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre el compliment del Pac-
te de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00450/09
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
Tram. 250-00451/09
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars So-
birà
Tram. 250-00452/09
Retirada p. 27
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Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de Llo-
bregat
Tram. 250-00453/09
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Camp
Tram. 250-00454/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
Tram. 250-00455/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Tarragonès
Tram. 250-00456/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
Tram. 250-00457/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Tram. 250-00458/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany - 
Selva Interior
Tram. 250-00459/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de Lleida
Tram. 250-00460/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès
Tram. 250-00461/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Berguedà
Tram. 250-00462/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 250-00463/09
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
Tram. 250-00464/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Garraf
Tram. 250-00465/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Anoia
Tram. 250-00466/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Maresme
Tram. 250-00467/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Barcelonès
Tram. 250-00468/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima
Tram. 250-00469/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
Tram. 250-00473/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Tram. 250-00474/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria ur-
gent del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector 
Central
Tram. 250-00475/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
Tram. 250-00476/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
Tram. 250-00478/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Ripollès
Tram. 250-00479/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 250-00480/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
Tram. 250-00481/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Montsià
Tram. 250-00482/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà
Tram. 250-00483/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències 
d’atenció primària
Tram. 250-00562/09
Retirada p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de guàrdies al CAP Breda
Tram. 250-00580/09
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
competències dels governs territorials de salut i dels con-
sells de salut
Tram. 250-00654/09
Rebuig p. 31
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Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova escola de Vilablareix
Tram. 250-00756/09
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre les convocatòries dels 
ajuts per a federacions i confederacions d’associacions de 
mares i pares d’alumnes i d’associacions d’alumnes el 2011 
i el 2012
Tram. 250-00765/09
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat de l’Escola Reus 21 i sobre la construcció de 
l’edifici de l’Institut Escola Isabel Besora, de Reus
Tram. 250-00767/09
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la decisió de fusionar 
les escoles Montserrat i Esparreguera II, d’Esparreguera
Tram. 250-00789/09
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00801/09
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-00804/09
Rebuig p. 31

Proposta de resolució sobre la reobertura del Ser-
vei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 250-00827/09
Retirada p. 32

Proposta de resolució sobre la conversió de la Sec-
ció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i l’agilitació 
dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici i sobre 
la renovació urgent de la instal·lació informàtica dels actuals 
mòduls prefabricats
Tram. 250-00889/09
Rebuig p. 32

Proposta de resolució sobre el foment del diàleg 
amb la comunitat educativa d’Esparreguera i la reconside-
ració de la decisió de suspendre la construcció de l’institut 
escola Esparreguera II
Tram. 250-00901/09
Rebuig p. 32

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’emissió de certificats d’adequació de l’habitatge i d’in-
formes d’inserció social per a estrangers
Tram. 302-00121/09
Rebuig p. 32

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la fun-
ció pública
Tram. 300-00142/09
Retirada p. 32

Interpel·lació al Govern sobre el corredor mediter-
rani
Tram. 300-00143/09
Retirada p. 32

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 d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 200-00015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 33

Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 200-00020/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 33

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
qualitat dels serveis sanitaris a la Selva Marítima
Tram. 250-00881/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de 
Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Doctor Josep True-
ta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00890/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la recuperació i el 
manteniment dels serveis de ginecologia, traumatologia i 
cirurgia de guàrdia, pediatria d’urgència i ambulàncies de 
l’Hospital Comarcal de Blanes i sobre la recuperació del ser-
vei nocturn dels centres d’atenció primària de Blanes, Lloret 
de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00891/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la revocació de l’eli-
minació de les urgències farmacèutiques d’Olesa de Mont-
serrat
Tram. 250-00893/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la publicació de la do-
cumentació relacionada amb el cop d’estat del 1981 en po-
der de la Generalitat, el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de totes les dependències de la residència per a gent 
gran Mare de Déu de la Mercè de Tarragona
Tram. 250-00904/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
tivitat ordinària, l’estabilitat de la plantilla i el finançament i la 
gestió del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les res-
triccions aplicades en el títol d’abonament mensual per als 
trens regionals
Tram. 250-00906/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució de desacord amb els home-
natges institucionals del Govern de l’Estat i del Congrés dels 
Diputats a Manuel Fraga Iribarne
Tram. 250-00907/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
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Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un as-
censor i d’enllumenat en una passarel·la de l’estació de Ren-
fe de la Granada
Tram. 250-00908/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el permís de pas per 
als ciclistes pels trams de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll 
que no tinguin cap via paral·lela
Tram. 250-00909/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la preservació dels 
aqüífers del delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00912/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00913/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de bombers de la Generalitat el 2012 i el 2013
Tram. 250-00914/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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 
presència dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat a 
Catalunya
Tram. 250-00915/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants El Montori, de Parlavà
Tram. 250-00918/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Escola de Can Periquet, a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre les gestions per al 
manteniment i la consolidació de l’Espai Mallorca de Barce-
lona i de suport a aquesta entitat
Tram. 250-00921/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou institut escola a Sant Joan de les Abadesses
Tram. 250-00924/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens 
de professionals adscrits als sectors de Sindicart
Tram. 250-00928/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de la depuradora de Parlavà
Tram. 250-00930/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la priorització de les 
obres del corredor de la Mediterrània
Tram. 250-00931/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
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Proposta de resolució sobre el replantejament del 
projecte de gasoducte entre Martorell i Figueres
Tram. 250-00934/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la publicació del pres-
supost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres del port de Portbou i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la compareixença tri-
mestral davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a donar comptes de l’execució del pressupost i de 
l’evolució dels ingressos, les despeses i les finances de la 
Generalitat el 2012
Tram. 250-00937/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’equipament i les instal·lacions de la Llar d’infants La Pome-
ra, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a servei de vigilància ex-
terna de les presons i sobre la convocatòria de cinc-centes 
places per al 2012
Tram. 250-00939/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
emissions per satèl·lit de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00940/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la publicació anual de 
les balances fiscals interterritorials
Tram. 250-00941/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’increment de la pre-
sència dels Mossos d’Esquadra a les zones agrícoles del 
delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos respecte a l’Institut Escola Els Còdols i l’Esco-
la Marta Mata, del Vendrell
Tram. 250-00943/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el restabliment de 
l’atenció continuada al CAP Xerta
Tram. 250-00945/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el reconeixement de 
la funció cohesiva de l’oferta audiovisual de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre el manteniment del 
nivell d’execució del pressupost del 2011
Tram. 250-00946/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oficina que té el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Prats de Lluçanès
Tram. 250-00947/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels danys 
en les collites del Parc Agrari del Baix Llobregat i sobre la 
declaració de zona catastròfica del parc
Tram. 250-00948/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
necessàries per a completar l’enllaç del nord de Figueres 
amb l’autopista AP-7
Tram. 250-00949/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la no-instal·lació a 
Catalunya de complexos lúdics com el del grup Las Vegas 
Sands Corporation
Tram. 250-00950/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el garantiment de la in-
tegració tarifària dels abonaments regionals mensuals amb 
els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat, metro i trens de 
rodalia
Tram. 250-00951/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la recuperació del des-
compte del 10% del preu del bitllet d’anada i tornada del 
servei de trens regionals
Tram. 250-00952/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el rebuig a les càrre-
gues policials durant les mobilitzacions dels estudiants de 
l’Institut Lluís Vives, a València
Tram. 250-00953/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el projecte de rehabili-
tació de l’Església Vella de Vilanova de la Barca
Tram. 250-01036/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Institut Serra de Miramar, de Valls
Tram. 250-01037/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Mare de Déu del Roser, de Vallmoll
Tram. 250-01038/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre les inversions en les 
estacions de Renfe de Tarragona i Reus
Tram. 250-01039/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres d’ampliació de l’Escola Nova, de Cervelló
Tram. 250-01040/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el nou emplaçament 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-01041/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el ple funcionament de 
la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè, de 
Tarragona
Tram. 250-01042/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la revisió de la classi-
ficació de la transsexualitat com a malaltia mental i sobre la 
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reassignació de gènere i les modificacions legals per a com-
batre la transfòbia
Tram. 250-01043/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de racionalització dels serveis externalitzats dels centres 
penitenciaris
Tram. 250-01044/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
jornada i del salari complets dels treballadors interins de 
l’àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris a partir del 
gener del 2013
Tram. 250-01045/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’urgències continuades al CAP Gavà-1, la reobertura 
del dispensari de Gavà Mar i la compleció del mapa sanitari 
de Gavà
Tram. 250-01046/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’am-
pliació dels ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges 
públics
Tram. 250-01047/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
doble adscripció de l’Escola Miquel Martí i Pol, de Sabadell, 
a l’Institut Escola Industrial i a l’Institut Pau Vila
Tram. 250-01048/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la substitució i l’amplia-
ció de l’Escola Les Comes, de Rodonyà
Tram. 250-01049/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per a assolir 
una oferta de formació professional vinculada al sector nàutic i 
reduir la desocupació juvenil del barri de la Barceloneta
Tram. 250-01050/09
Presentació p. 57

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu al Compte general de la Gene-
ralitat corresponent al 2009
Tram. 257-00002/09
Ponència de caràcter informatiu p. 58

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’autogovern de Catalunya
Tram. 302-00117/09
Esmenes presentades p. 58

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’accessibilitat del sistema sanitari
Tram. 302-00118/09
Esmenes presentades p. 60

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 302-00119/09
Esmenes presentades p. 62

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la territorialització del 0,7% de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
Tram. 302-00120/09
Esmenes presentades p. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’emissió de certificats d’adequació de l’habitatge i d’in-
formes d’inserció social per a estrangers
Tram. 302-00121/09
Esmenes presentades p. 65

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aeroport de Reus
Tram. 302-00122/09
Esmenes presentades p. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la difusió de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat 
espanyol i dels avantatges del pacte fiscal en la línia del con-
cert econòmic
Tram. 302-00123/09
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques industrials i turístiques
Tram. 302-00124/09
Esmenes presentades p. 71

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2011
Tram. 360-00006/09
Debat de l’Informe en la Comissió p. 73

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre l’embargament preventiu i el comís dels productes de 
la delinqüència en la Unió Europea
Tram. 295-00185/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 73
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre les normes comptables i els plans d’acció aplicables 
a les emissions i absorcions de gasos d’efecte d’hivernacle 
resultants de les activitats emmarcades en l’ús de la terra, el 
canvi d’ús de la terra i la silvicultura
Tram. 295-00186/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions p. 73

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00031/09
Adopció p. 74

Renúncia de Joan Maria Roig i Grau a la condició 
de senador representant de la Generalitat al Senat
Comunicació p. 74

Cessament dels membres del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Comunicació p. 74

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/09
Substitució de diputats p. 74
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09
Substitució de diputats p. 75

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09
Constitució, ratificació de la presidenta i elecció de la vice-
presidenta i de la secretària p. 75

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’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 75

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 296/IX, so-
bre la campanya de comunicació per a la valorització del 
suro
Tram. 290-00285/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 297/IX, so-
bre la promoció de l’artesania del suro
Tram. 290-00286/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 76

Control del compliment de la Resolució 301/IX, sobre 
la participació de treballadors desocupats provinents d’empre-
ses auxiliars del sector de l’automòbil en els cursos de forma-
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabricació del 
nou model de l’Audi Q3
Tram. 290-00290/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 303/IX, sobre 
el garantiment de la recepció del senyal de TDT a l’Alta Ribagor-
ça, les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Segarra 
i el Solsonès
Tram. 290-00292/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 77

Control del compliment de la Resolució 304/IX, sobre 
l’obertura d’una oficina de treball de la Generalitat al districte 
de Sants-Montjuïc de Barcelona
Tram. 290-00293/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 78

Control del compliment de la Resolució 305/IX, so-
bre el compliment de la Moció 9/IX i sobre el manteniment 
de la producció d’Ossa Motor a Catalunya
Tram. 290-00294/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 78

Control del compliment de la Resolució 306/IX, so-
bre les actuacions per a evitar el tancament o la desloca-
lització d’Ossa Motor i d’altres empreses del sector de la 
motocicleta
Tram. 290-00295/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 310/IX, sobre 
el traspàs de la titularitat de la Llar del Productor a l’Ajuntament 
d’Almatret (Segrià)
Tram. 290-00299/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 337/IX, so-
bre l’aplicació del pla de millorament i d’inversions per a la 
renovació de l’equipament de Comforsa
Tram. 290-00326/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 79

Control del compliment de la Resolució 352/IX, so-
bre la petició de reconeixement de l’Himne a les Nacions 
Unides, amb música de Pau Casals, com a himne oficial de 
l’organització
Tram. 290-00340/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 52/IX, sobre la 
política sanitària
Tram. 390-00052/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 80

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la gestió de les llistes 
d’espera
Tram. 354-00077/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Sa-
lut amb el conseller de Salut sobre el balanç del Pla d’ordenació 
d’urgències, els resultats del nou model de gestió de l’activitat 
quirúrgica i el balanç del seguiment i la revisió de les llistes d’es-
pera, del segon semestre del 2011
Tram. 354-00154/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació en què 
quedaran els serveis de rehabilitació, reinserció, formació, 
educació i assistència jurídica que es presten als centres peni-
tenciaris com a conseqüència de la reducció de la jornada del 
personal interí
Tram. 354-00155/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el balanç del compliment del mapa de les llars d’infants
Tram. 354-00158/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les pre-
sumptes irregularitats en el marc de l’Associació Catalana de 
Municipis
Tram. 354-00165/09
Sol·licitud i tramitació p. 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els resultats de la balança fiscal 
de Catalunya amb el sector públic central del 2006 al 2009
Tram. 354-00167/09
Sol·licitud i tramitació p. 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació derivada 
de la intervenció de la gestió econòmica de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00168/09
Sol·licitud i tramitació p. 82

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Terrassa perquè reti compte del treball de 
la comissió sobre la crisi hipotecària i sobre els treballs de 
l’oficina d’intermediació en execucions hipotecàries
Tram. 356-00305/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

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

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Modernització de l’Administració de Justícia davant la Co-
missió de Justícia perquè expliqui la prova pilot i les conclu-
sions dels mòduls que integren la gestió processal dins del 
sistema e-justícia.cat al Jutjat de Primera Instància número 
37 de Barcelona
Tram. 356-00329/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director del Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada davant la Co-
missió de Justícia perquè expliqui la manca d’aplicació del 
dret civil català per part de jutges, advocats i fiscals
Tram. 356-00356/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia 
perquè expliqui la manca d’aplicació del dret civil català per 
part de jutges, advocats i fiscals
Tram. 356-00357/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Junta de l’Associació de Lletrats per un Torn d’Ofici 
Digne a Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del 
torn d’ofici i dels serveis d’orientació jurídica
Tram. 356-00468/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’un vocal de la Jun-
ta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels 
serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’ori-
entació jurídica
Tram. 356-00469/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels 
serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’ori-
entació jurídica
Tram. 356-00470/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Grup 33 davant la Comissió de Justícia perquè informin so-
bre les experiències en els mòduls de participació i convi-
vència
Tram. 356-00471/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la part social de la Taula de Participació Social davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre les experiències 
en els mòduls de participació i convivència
Tram. 356-00472/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la 
Tortura davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les 
seves activitats i sobre les aportacions que cal fer amb relació 
a l’Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l’Au-
toritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 356-00522/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Inter-SOS - Agrupació de Familiars de Desapareguts da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les seves 
activitats relacionades amb persones desaparegudes
Tram. 356-00523/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Valentí Fuster Ca-
rulla, president de la Fundació SHE, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’activitat de la fundació
Tram. 356-00561/09
Sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença del secretari d’A fers Ex-
teriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
perquè informi sobre el desplegament de l’acció exterior del 
Govern
Tram. 356-00566/09
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
del Departament de Cultura davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè expliqui les presumptes irregularitats en el 
marc de l’Associació Catalana de Municipis
Tram. 356-00576/09
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè expliqui les presumptes 
irregularitats en el marc de l’Associació Catalana de Muni-
cipis
Tram. 356-00577/09
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre la situació de les famílies nombroses
Tram. 356-00584/09
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Comitè Català de Representants de Persones amb Disca-
pacitat davant la Comissió de la Infància perquè exposin 
llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 356-00586/09
Sol·licitud p. 84
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions de Famílies Monoparentals davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies 
acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 356-00587/09
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Famílies Acollidores da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre la situació de les famílies monoparentals, les 
famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 356-00588/09
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Famílies Lesbianes i Gais 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre la situació de les famílies monoparentals, les 
famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 356-00589/09
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unescocat davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè presenti la «Declaració Unescocat per un des-
envolupament humà sostenible als territoris urbans»
Tram. 356-00590/09
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè exposin 
llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la in-
fància
Tram. 356-00591/09
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la confederació ECOM davant la Comissió de la Infància 
perquè exposin llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 356-00592/09
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de representants d’Em-
presa Social - Cooperatives d’Atenció a les Persones davant 



2 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 285

SUMARI 10

la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00593/09
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de representants de 
les Entitats Catalanes d’Acció So cial davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00594/09
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Catalana contra el Càncer davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00595/09
Sol·licitud p. 86
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació Catalana de Drogodependències davant la Co-
missió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00596/09
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la 
Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00597/09
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè ex-
posin llurs aportacions al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00598/09
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00599/09
Sol·licitud p. 87
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etio-
logies Similars davant la Comissió de la Infància perquè ex-
posin llurs aportacions al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00600/09
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Fòrum Salut Mental davant la Comissió de la Infància perquè 
exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 356-00601/09
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Fundació Catalana de l’Esplai davant la Comissió de la 
Infància perquè exposin llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00602/09
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Fundació Pere Tarrés i de la Coordinació Catalana de Colò-
nies, Casals i Clubs d’Esplai davant la Comissió de la Infàn-

cia perquè exposin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00603/09
Sol·licitud p. 88
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la Comissió 
de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00604/09
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants dels 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i la Fundació Josep 
Sans davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs 
aportacions al document de bases del Pacte per a la infàn-
cia
Tram. 356-00605/09
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Moviment Laic i Progressista davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè exposin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00606/09
Sol·licitud p. 89
Acord sobre la sol·licitud p. 89

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

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la validació del document de posicionament del sec-
tor agrícola i ramader davant la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 355-00080/09
Substanciació p. 89

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del 2011
Tram. 355-00101/09
Substanciació p. 90

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el ba-
lanç del compliment del mapa de les llars d’infants
Tram. 355-00106/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 90

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la gestió de les llistes d’espera
Tram. 355-00107/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 90
Substanciació p. 90

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç del Pla d’ordenació d’ur-
gències, els resultats del nou model de gestió de l’activitat 
quirúrgica i el balanç del seguiment i la revisió de les llistes 
d’espera, del segon semestre del 2011
Tram. 355-00108/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 90
Substanciació p. 90

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

Compareixença del president de la Diputació de 
Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00251/09
Substanciació p. 90

Compareixença del president de la Diputació de Gi-
rona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
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de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electo-
ral general
Tram. 353-00252/09
Substanciació p. 90

Compareixença del president de la Diputació de 
Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00253/09
Substanciació p. 90

Compareixença del president de la Diputació de 
Lleida amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim elec-
toral general
Tram. 353-00254/09
Substanciació p. 91

Compareixença del president del Consell de Go-
verns Locals amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00255/09
Decaïment p. 91

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00256/09
Decaïment p. 91

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00257/09
Decaïment p. 91

Compareixença d’Enric Argullol i Murgades, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electo-
ral general
Tram. 353-00258/09
Substanciació p. 91

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
professor de ciència política i de l’Administració de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del rè-
gim electoral general
Tram. 353-00259/09
Substanciació p. 91

Compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doc-
tor en geografia i professor de la Universitat de Lleida, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00260/09
Substanciació p. 91

Compareixença de Miquel Roca i Junyent amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00261/09
Substanciació p. 91

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Geògrafs amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00262/09
Substanciació p. 92

Compareixença de Jaume Magre Ferran, director 
de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Lo-
cals, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electo-
ral general
Tram. 353-00263/09
Substanciació p. 92

Compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgà-
nica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00264/09
Substanciació p. 92

Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00265/09
Substanciació p. 92

Compareixença de Josep Mir, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00266/09
Substanciació p. 92

Compareixença d’una representació d’Afrucat, As-
sociació Empresarial de Fruita de Catalunya, davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre la situació del sector de la fruita 
dolça
Tram. 357-00177/09
Substanciació p. 92

Compareixença de Joaquim Prats, catedràtic de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a explicar els objectius generals de 
l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Ca-
talunya
Tram. 357-00180/09
Substanciació p. 92

Compareixença de Jorge Calero, catedràtic de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a explicar els objectius generals de 
l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Ca-
talunya
Tram. 357-00181/09
Decaïment p. 92

Compareixença de representants de la Federació 
de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre els problemes i les propostes 
del sector
Tram. 357-00254/09
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Terrassa per a retre comptes del treball de la comis-
sió sobre la crisi hipotecària i sobre els treballs de l’oficina 
d’intermediació en execucions hipotecàries
Tram. 357-00288/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença del director general de Modernit-
zació de l’Administració de Justícia davant la Comissió de 
Justícia per a explicar la prova pilot i les conclusions dels 
mòduls que integren la gestió processal dins del sistema 
e-justícia.cat al Jutjat de Primera Instància número 37 de 
Barcelona
Tram. 357-00289/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença de representants del Grup 33 da-
vant la Comissió de Justícia per a informar sobre les experi-
ències en els mòduls de participació i convivència
Tram. 357-00290/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93
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Compareixença d’una representació de la part so-
cial de la Taula de Participació Social davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre les experiències en els mòduls 
de participació i convivència
Tram. 357-00291/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença d’una representació d’Inter-SOS - 
Agrupació de Familiars de Desapareguts davant la Comissió 
de Justícia per a informar sobre les seves activitats relacio-
nades amb persones desaparegudes
Tram. 357-00292/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença de representants del Comitè Cata-
là de Representants de Persones amb Discapacitat davant 
la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00293/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença de representants de la Creu Roja 
davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aporta-
cions al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00294/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 93

Compareixença de representants de la confedera-
ció ECOM davant la Comissió de la Infància per a exposar 
llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 357-00295/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants d’Empresa Social 
- Cooperatives d’Atenció a les Persones davant la Comissió 
de la Infància per a exposar llurs aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00296/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants de les Entitats 
Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de la Infància 
per a exposar llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00297/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana contra el Càncer davant la Comissió de la Infància 
per a exposar llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00298/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana de Drogodependències davant la Comissió de la 
Infància per a exposar llurs aportacions al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 357-00299/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants de la Federació 
d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la Comissió 
de la Infància per a exposar llurs aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00300/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència 
davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportaci-
ons al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00301/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants de la Federació 
d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya davant la Comis-
sió de la Infància per a exposar llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00302/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars 

davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aporta-
cions al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00303/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de representants del Fòrum Sa-
lut Mental davant la Comissió de la Infància per a exposar 
llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 357-00304/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de representants de la Fundació 
Catalana de l’Esplai davant la Comissió de la Infància per a 
exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00305/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de representants de la Fundació 
Pere Tarrés i de la Coordinació Catalana de Colònies, Ca-
sals i Clubs d’Esplai davant la Comissió de la Infància per a 
exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00306/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de representants de l’Orde Hospi-
talari de Sant Joan de Déu davant la Comissió de la Infància 
per a exposar llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00307/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de representants dels Minyons Es-
coltes i Guies de Catalunya i la Fundació Josep Sans davant 
la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00308/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de representants del Moviment 
Laic i Progressista davant la Comissió de la Infància per a 
exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00309/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la fiscal superior de Catalunya per a presentar la memòria de 
la Fiscalia corresponent al 2010
Tram. 359-00015/09
Substanciació p. 95

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

4.70.10. Altres comunicacions

Diversos informes de fiscalització del Tribunal de 
Comptes
Tram. 337-00023/09
Presentació p. 96

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al gener del 2012
Tram. 337-00024/09
Presentació p. 96
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 491/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impuls d’iniciatives per a lluitar contra 
l’estigmatització dels col·lectius desfavorits 
atesos pels serveis socials
Tram. 250-00839/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 19, 20.03.2012, DSPC-C 264

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de març de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’impuls d’una campa-
nya per a lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius 
desfavorits (tram. 250-00839/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48217).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti nuar 
impulsant, conjuntament amb els ens locals, les enti-
tats socials, els agents econòmics i socials, els col·legis 
professionals i els treballadors socials, iniciatives per a 
lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius desfavorits 
atesos pels serveis socials, d’acord amb el que estableix 
l’article 4.k de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de ser-
veis socials, com és el cas dels perceptors de la renda mí-
nima d’inserció i d’altres col·lectius desfavorits.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 492/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la consulta telemàtica o telefònica dels 
expedients personals del Sistema Català d’Au-
tonomia i Atenció a la Dependència
Tram. 250-00844/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 19, 20.03.2012, DSPC-C 264

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de març de 2012, ha debatut el text 

de la Proposta de resolució sobre la consulta telemàtica 
dels expedients personals del sistema català de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en si-
tuació de dependència (tram. 250-00844/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 48220).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
treballant per a poder implantar, abans de finalitzar el 
2013, un sistema que permeti que els usuaris del Sistema 
Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència puguin 
fer la consulta telemàtica de llurs expedients o, com actu-
alment es pot fer per a alguns tràmits, per via telefònica, 
per a conèixer l’estat de tramitació de l’expedient i per a 
determinats tràmits relatius a la Llei de l’Estat 39/2006, 
del 14 de desembre.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 493/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament de la transparència en 
el Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la 
Dependència
Tram. 250-00845/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 19, 20.03.2012, DSPC-C 264

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de març de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el millorament de la 
transparència en el sistema català de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència (tram. 250-00845/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48221).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar treballant, per mitjà del Departament de 
Benestar Social i Família, com es va fer l’any 2011, per a 
homogeneïtzar les dades facilitades directament pel por-
tal web i les que publica l’Imserso, amb l’objectiu de re-
duir les disfuncions que es produeixen entre ambdues in-
formacions i oferir un únic sistema d’informació, tenint 
en compte que qui gestiona la promoció de l’autonomia 
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personal de les persones amb dependència és l’Adminis-
tració de la Generalitat.

b) Fer públiques, com a mínim, les xifres absolutes i de-
sagregades mensualment i territorialment, per edat, se-
xe i tipologia de discapacitat, en les diferents fases que 
estableix la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència. Aquestes dades han 
de contenir almenys les sol·licituds presentades, les sol-
licituds de revisions –per grau i nivell–, la resolució de 
les valoracions –desagregades per grau i nivell–, la reso-
lució de les revisions, els programes individuals d’atenció 
(PIA) elaborats i la tipologia de prestació atorgada, les 
revisions dels PIA –desagregades per tipus de prestació– 
i la informació complementària pertinent.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 494/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el funcionament dels centres d’interna-
ment d’estrangers
Tram. 250-00865/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 19, 20.03.2012, DSPC-C 264

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de març de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el tancament del Centre 
d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Bar-
celona (tram. 250-00865/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 46088) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 48222).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gesti-
ons pertinents amb el Govern de l’Estat per a: 

a) Reclamar-li l’aprovació urgent del reglament dels cen-
tres d’internament d’estrangers –pendent des de l’entrada 
en vigor de la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, so-
bre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009, 
de l’11 de desembre–, per a la qual s’havia donat un ter-
mini de sis mesos, per tal de garantir el respecte dels 
drets humans de les persones internades.

b) Permetre l’accés als centres d’internament d’estrangers 
a advocats, organitzacions i entitats reconegudes i amb 
experiència en l’atenció de les persones immigrades, per 
tal de garantir a aquestes persones l’assessorament jurí-

dic i la transparència en l’acompanyament i en els centres 
mateixos.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 495/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el traspàs efectiu dels recursos deri-
vats del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per a finalitats socials
Tram. 250-00867/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 19, 20.03.2012, DSPC-C 264

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de març de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la negociació per al 
traspàs efectiu i total dels recursos derivats del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques per a fina-
litats socials (tram. 250-00867/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47746) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 48223).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Negociar, com s’està fent, el traspàs efectiu dels recur-
sos derivats del 0,7% de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF) destinat a finalitats socials, per 
tal que es pugui fer realitat en la propera convocatòria de 
subvencions derivada del 0,7% de l’IRPF.

b) Continuar impulsant una campanya de sensibilització 
per tal que els ciutadans optin per la casella de finalitats 
socials en la propera declaració de la renda, amb el be-
nentès que aquesta opció ha de beneficiar les entitats so-
cials del nostre país.

c) Considerar, com ja fa el Govern, les accions legals que 
caldria emprendre davant una manca d’acord instituci-
onal per a permetre fer efectiu el traspàs del 0,7% dels 
recursos de l’IRPF destinats a finalitats socials, d’acord 
amb les competències exclusives reconegudes per l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya i amb la Sentència del Tri-
bunal Suprem 8750/2011, del 16 de desembre.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau
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Resolució 496/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment de la continuïtat de l’ac-
tivitat de l’empresa Alstom, a Santa Perpètua 
de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-00608/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 22, 21.03.2012, DSPC-C 266

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 21 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat 
de l’activitat de l’empresa Alstom, a Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental) (tram. 250-00608/09), pre-
sentada per tots els grups i subgrups parlamentaris, i la 
nova esmena signada per tots els grups parlamentaris i el 
subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer totes les actuacions necessàries, al màxim nivell, 
amb el grup Alstom perquè aquesta empresa pugui man-
tenir i millorar la capacitat de disseny i enginyeria, amb 
la finalitat de garantir la continuïtat de l’activitat i el 
manteniment dels llocs de treball de la factoria de Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

b) Fer el seguiment i totes les gestions necessàries perquè 
el grup Alstom compleixi plenament els acords tecnolò-
gics de l’any 2007 que es van incloure en el pla de viabi-
litat de l’acord sobre l’ERO temporal del 15 de juliol de 
2010 com a pla industrial complementari a l’expedient.

c) Potenciar el clúster estratègic ferroviari Railgrup, creat 
l’any 2002 i constituït per més de vuitanta empreses fer-
roviàries amb el suport de la Generalitat per a impulsar i 
desenvolupar el sector ferroviari a Catalunya.

d) Activar, per mitjà del Departament d’Empresa i Ocu-
pació, tots els instruments a l’abast del Govern en l’àmbit 
de la política industrial per a prevenir deslocalitzacions 
i donar suport a projectes empresarials per a garantir la 
continuïtat de l’activitat productiva a Santa Perpètua de 
Mogoda.

e) Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les inversions 
previstes en el pla de millora de rodalies de Barcelona, 
tant en material rodant com en infraestructures de senya-
lització i seguretat.

f) Desplegar les inversions ferroviàries del nou Pla di-
rector d’infraestructures 2011-2020 que ja està redactant 
l’Autoritat del Transport Metropolità.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera Puig Rafael Luna Vivas

Resolució 497/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les empreses adjudicatàries del servei 
de transport sanitari
Tram. 250-00586/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 22, 21.03.2012, DSPC-C 266

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 21 de març de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el compliment del conveni col·lectiu 
vigent del servei de transport sanitari i sobre el garan-
timent dels recursos econòmics en el transport sanitari 
per al 2012 (tram. 250-00586/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 22219).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer complir 
a les empreses adjudicatàries del servei de transport sa-
nitari el contracte de servei vigent i instar-les a complir 
llurs obligacions laborals en el marc dels acords subscrits 
el 13 de febrer de 2012 entre els representants dels treba-
lladors i la patronal del sector.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas

Resolució 498/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la violència masclista
Tram. 250-00882/09

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones
Sessió núm. 7, 21.03.2012, DSPC-C 271

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tin-
guda el 21 de març de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la violència masclista (tram. 
250-00882/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
49532 i 57026).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 



2 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 285

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 16

a) Fer una campanya de difusió del telèfon 900 900 120, 
d’atenció a les dones.

b) Continuar desplegant la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista.

c) Convocar periòdicament la Comissió Nacional per a 
una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclis-
ta, i convocar de manera immediata els circuits territori-
als de les zones on es produeixi la mort d’una dona vícti-
ma de violència masclista.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Ramona Barrufet i Santacana Neus Munté i Fernàndez

Resolució 499/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la no-utilització en les campanyes de la 
Generalitat d’elements estereotipats que re-
produeixin els rols atribuïts en funció del sexe
Tram. 250-00896/09

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones
Sessió núm. 7, 21.03.2012, DSPC-C 271

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tingu-
da el 21 de març de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la no-utilització en les campanyes de 
la Generalitat d’elements estereotipats que reprodueixen 
rols de gènere que fomenten la desigualtat (tram. 250-
00896/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 49533).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir cura 
i zel de no incorporar, en tot el material que usa i en les 
accions que emprèn en les campanyes de la Generalitat, 
elements ni imatges estereotipats que reprodueixin els 
rols atribuïts en funció del sexe.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Ramona Barrufet i Santacana Neus Munté i Fernàndez

Resolució 500/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la declaració del canal de la Infanta 
com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-00764/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 12, 21.03.2012, DSPC-C 268

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el 
21 de març de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la declaració del canal de la Infanta com 
a bé integrant del patrimoni cultural català (tram. 250-
00764/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 42842).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix que l’àrea metro-
politana de Barcelona, especialment la comarca del Baix 
Llobregat i la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, tenen 
un gran deute amb el canal de la Infanta, obra cabdal 
per a la història, el desenvolupament i la qualitat de vida 
d’aquest territori.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estu diar 
la viabilitat d’incoar un expedient per a declarar bé cul-
tural d’interès nacional, en la categoria de monument his-
tòric, el canal de la Infanta, i a promoure’n la figura de 
protecció i les mesures de divulgació que corresponguin.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà  Jaume Domingo i Planas

Resolució 501/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la difusió de l’obra i la figura de mossèn 
Josep Armengou i Feliu
Tram. 250-00682/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 12, 21.03.2012, DSPC-C 268

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el 
21 de març de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la difusió de l’obra i la figura de Mossèn 
Josep Armengou i Feliu (tram. 250-00682/09), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 38809).

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: 

a) Editar, en el termini d’un any, el dietari de mossèn Jo-
sep Armengou i Feliu per tal de contribuir a difondre la 
seva obra.

b) Promoure, de manera paral·lela i de comú acord amb 
les institucions i entitats de la comarca del Berguedà, la 
trajectòria personal de mossèn Josep Armengou i Feliu, 
per mitjà d’exposicions o reeditant-ne algunes obres.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà  Jaume Domingo i Planas

Resolució 502/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’establiment d’un nou calendari per al 
projecte museogràfic del Museu Etnogràfic 
de Ripoll
Tram. 250-00723/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 12, 21.03.2012, DSPC-C 268

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 21 de març de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la renegociació del conveni per al fi-
nançament del projecte museogràfic del Museu Etnogrà-
fic de Ripoll (tram. 250-00723/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 38812).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un 
nou calendari per al projecte museogràfic del Museu 
Etnogràfic de Ripoll, a Can Budellers, de manera que 
permeti de mantenir l’aportació total prevista del De-
partament de Cultura al projecte malgrat que comporti 
modificar-ne les plurianualitats.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà  Jaume Domingo i Planas

Resolució 503/IX del Parlament de Catalunya, 
de condemna de les accions violentes come-
ses per organitzacions d’ultradreta a València 
i de solidaritat amb les persones i les entitats 
que les pateixen
Tram. 250-00787/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 12, 21.03.2012, DSPC-C 268

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el 
21 de març de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la condemna de l’intent de boicot a la pre-
sentació del llibre «Noves glòries a Espanya» el 5 de juli-
ol de 2011 a la FNAC de València (tram. 250-00787/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 

a) Condemnar sense reserves l’intent de boicot a la pre-
sentació del llibre Noves glòries a Espanya, de Vicent 
Flor, el 5 de juliol de 2011 a la llibreria FNAC de Va-
lència, i totes les accions violentes que han patit les per-
sones, les entitats, les associacions, els centres culturals 
i els partits valencianistes i progressistes comeses per 
organitzacions d’ultradreta i neonazis durant els darrers 
anys, perquè són un atac continuat i reiterat contra la lli-
bertat d’expressió.

b) Expressar el pesar més profund per aquestes agres-
sions i manifestar la solidaritat amb el sociòleg Vicent 
Flor, la diputada Mònica Oltra, l’editor Vicent Olmos i el 
periodista Joan Josep Pérez Benlloch i amb el públic as-
sistent a la presentació esmentada.

c) Enviar aquesta resolució a la Presidència de les Corts 
Valencianes i a tots els grups parlamentaris d’aquesta 
institució.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà  Jaume Domingo i Planas
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Resolució 504/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’un nou institut i el fi-
nançament de les escoles bressol i de l’Esco-
la Municipal de Dansa, a Castelldefels
Tram. 250-00788/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 17, 22.03.2012, DSPC-C 273

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 22 de març de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou 
institut i el finançament de les escoles bressol i de l’Es-
cola Municipal de Dansa, a Castelldefels (tram. 250-
00788/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar d’una manera immediata les obres de construc-
ció del nou institut de Castelldefels (Baix Llobregat).

b) Assegurar el finançament previst en els convenis vi-
gents signats pel Departament d’Ensenyament per al fi-
nançament de les escoles bressol de Castelldefels.

c) Assegurar el finançament previst en els convenis vi-
gents signats pel Departament d’Ensenyament per al sos-
teniment de l’Escola Municipal de Dansa de Castellde-
fels.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 505/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el pagament de les subvencions desti-
nades a les escoles bressol i a les escoles de 
música als ajuntaments que tenen subscrits 
convenis amb la Generalitat
Tram. 250-00826/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 17, 22.03.2012, DSPC-C 273

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 22 de març de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el pagament del deute als 
ajuntaments en concepte de subvencions per a ensenya-
ment i sobre l’assignació dels recursos per a les llars d’in-
fants (tram. 250-00826/09), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu 
el pagament de les subvencions del Departament d’Ense-
nyament destinades a les escoles bressol municipals i a 
les escoles de música, d’una manera immediata, als ajun-
taments que tenen subscrits els convenis amb la Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 506/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’atenció als adolescents a la Ciutat de 
la Justícia
Tram. 250-00810/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 22, 22.03.2012, DSPC-C 272

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 22 de 
març de 2012, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’atenció als adolescents a la Ciutat de la 
Justícia (tram. 250-00810/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 48251).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a buscar un 
nou espai dins la Ciutat de la Justícia, que s’adapti als re-
cursos pressupostaris i humans disponibles, per a atendre 
en un entorn més amable, educatiu i acollidor els adoles-
cents que necessiten protecció, fins que se’ls pugui assig-
nar el recurs que requereix cada situació.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona
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Resolució 507/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures per a garantir la progra-
mació del servei de cirurgia maxil·lofacial de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00508/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre les mesures per a garantir la programació quirúrgica 
del servei de cirurgia maxil·lofacial de l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII, de Tarragona (tram. 250-00508/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 15284).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar el ser-
vei de cirurgia maxil·lofacial de l’Hospital Joan XXIII, 
de Tarragona, dels recursos humans i materials necessa-
ris i de les màximes mesures de seguretat clínica per als 
pacients, garantint, d’una banda, la programació quirúr-
gica necessària per a no incrementar-hi les llistes d’espe-
ra i, de l’altra, la seva continuïtat com a hospital de refe-
rència per al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

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

Resolució 508/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment de l’Institut de Diag-
nòstic per la Imatge
Tram. 250-00512/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el manteniment de l’Institut de Diagnòstic per la 
Imatge (tram. 250-00512/09), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar mantenint l’Institut de Diagnòstic per la 
Imatge com a empresa pública i no crear una nova em-
presa amb l’entrada de capital privat.

b) Garantir la qualitat del servei i de la diagnosi de radi-
ologia als vuit hospitals de l’Institut Català de la Salut.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

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

Resolució 509/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment del servei de mediació 
intercultural a l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00559/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el manteniment del servei de mediació intercultural 
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià) (tram. 250-00559/09), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17079).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir els 
mecanismes i els instruments adequats (formació, Sanitat 
Respon, accés a recursos idiomàtics, etc.) que permetin 
als professionals atendre les demandes i les necessitats 
de les persones immigrants que són ateses a l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià).

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet 
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Resolució 510/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment del centre d’atenció 
continuada del CAP Florida, de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 250-00563/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre els serveis d’urgències del CAP Florida, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-00563/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 17080).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir el 
centre d’atenció continuada del CAP Florida, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès), i a valorar de manera im-
mediata amb l’Ajuntament, el govern territorial de salut i 
representants del personal, d’usuaris i de veïns els canvis 
previstos pel Departament de Salut.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

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

Resolució 511/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la reobertura del servei d’atenció con-
tinuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00564/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre els serveis d’urgències del CAP Gavà-1 (tram. 250-
00564/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 17081) i 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 17431).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP Gavà 
1, d’acord amb el que l’Ajuntament de Gavà (Baix Llobre-
gat) ha reclamat al Govern i el que reivindiquen l’associa-
ció de veïns i les entitats socials del municipi.

b) Establir un espai de diàleg i cooperació amb l’Ajunta-
ment de Gavà, el govern territorial de salut, els represen-
tants dels treballadors i usuaris i les associacions de veïns 
per a vetllar per la qualitat dels serveis de salut a Gavà.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

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

Resolució 512/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la reobertura del dispensari de Gavà Mar
Tram. 250-00565/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre el tancament del dispensari de Gavà Mar, a Ga-
và (Baix Llobregat) (tram. 250-00565/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 17082) i pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 17430).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reobrir el dispensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llo-
bregat), fins que no es construeixi el nou centre d’atenció 
primària a què fa referència la Resolució 406/IX, sobre 
la valoració de les necessitats dels barris de Gavà Mar 
i Castelldefels Platja per a la possible creació d’un nou 
centre d’atenció primària.

b) Establir un espai de diàleg i cooperació amb l’Ajunta-
ment de Gavà, el govern territorial de salut, els represen-
tants dels treballadors i usuaris i les associacions de veïns 
per a vetllar per la qualitat dels serveis de salut a Gavà.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet 
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Resolució 513/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment del consultori de la Co-
lònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00576/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el manteniment del consultori de la Colònia Güell, a 
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) (tram. 250-
00576/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
obert el consultori de la Colònia Güell, a Santa Coloma 
de Cervelló (Baix Llobregat), atenent les peticions de 
l’Ajuntament i de l’associació de veïns.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

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

Resolució 514/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment del servei d’urgències 
del CAP Gavà 1 i la reobertura del centre de 
salut de Gavà Mar
Tram. 250-00642/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el manteniment del servei d’urgències del CAP Gavà 
1 i la reobertura del centre de salut de Gavà Mar (tram. 
250-00642/09), presentada pel Subgrup Parlamentari 
Ciutadans, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 26049).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir els serveis d’urgències al CAP Gavà 1, de 
Gavà (Baix Llobregat).

b) Reobrir el centre de salut de Gavà Mar i mantenir-hi 
els serveis d’assistència pediàtrica i de medicina general 
que aquest dispensari prestava abans del tancament.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

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

Resolució 515/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la posada en funcionament del CAP 
Florida 2, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00763/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 15, 22.03.2012, DSPC-C 274

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de març 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la posada en funcionament del CAP Florida-2, de 
l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-00763/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
42844).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
durant el 2012 l’adquisició del local per a la posada en 
funcionament del CAP Florida 2 a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès).

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

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

Resolució 516/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designa un senador que ha de 
representar la Generalitat al Senat
Tram. 280-00003/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 27, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març de 
2012, atesa la renúncia de Joan Maria Roig i Grau i atès 
que s’ha de designar un senador per al període de mandat 
restant, i d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, amb els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, 
del 26 de març, del procediment de designació dels sena-
dors que representen la Generalitat al Senat, i amb l’arti-
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cle 152 del Reglament del Parlament, ha ratificat el can-
didat proposat pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 57354) i, en conseqüència, ha adoptat la se-
güent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Josep Maldonado i 
Gili senador perquè representi la Generalitat al Senat.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Resolució 517/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designen sis membres del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00002/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 
11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de di-
verses lleis en matèria audiovisual, i especialment amb la 
disposició addicional primera de la dita Llei 2/2012, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa els membres següents 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals: 

Brauli Duart i Llinares

Xavier Guitart i Domènech

Núria Llorach i Boladeras

Antoni Pemán Vicastillo

Armand Querol Gasulla

Josep Vilar Grèbol

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Resolució 518/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designa el president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00003/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 
11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de di-
verses lleis en matèria audiovisual, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Brauli Duart i Llina-
res president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

1.15. MOCIONS

Moció 82/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’autogovern de Catalunya
Tram. 302-00117/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’autogovern de Catalunya (tram. 302-00117/09), 
presentada pel diputat Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
58235) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58355).

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) Fer les actuacions necessàries en els àmbits polític i 
jurídic per a defensar i ampliar les competències de la 
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Generalitat davant els intents de recentralització i de vul-
neració de competències que pugui impulsar el Govern 
de l’Estat.

b) Fer les actuacions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per a impulsar el desplegament de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya que correspon a l’Estat o que n’exi-
geix la cooperació. En el cas que no es produïssin acords 
concrets en el termini de sis mesos, s’hauran de presen-
tar al Parlament de Catalunya les iniciatives legislatives 
que corresponguin perquè puguin ésser presentades a les 
Corts Generals.

c) Exigir el pagament immediat, que en tot cas s’ha de 
fer totalment efectiu dins l’any 2012, dels recursos eco-
nòmics que l’Estat deu a Catalunya derivats del Fons de 
competitivitat i de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut.

d) Negociar amb el Govern de l’Estat la participació de 
la Generalitat en institucions, organismes i empreses de 
l’Estat com ara el Banc d’Espanya, la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors, la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions, el Tribunal de Comptes, el Consell 
Econòmic i Social, l’Agència Tributària, la Comissió Na-
cional de l’Energia, l’Agencia Espanyola de Protecció de 
Dades, el Consell d’Administració de Radiotelevisió Es-
panyola, Adif i Paradors de l’Estat, entre altres.

e) Negociar amb el Govern de l’Estat la modificació de 
les normes legals necessàries per a garantir que els ciuta-
dans es puguin relacionar en català, basc i gallec amb els 
òrgans constitucionals i jurisdiccionals de l’Estat.

f) Impulsar la participació de la Generalitat de Catalunya 
en la UNESCO.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Moció 83/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’accessibilitat del sistema sanitari
Tram. 302-00118/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’accessibilitat del sistema sanitari (tram. 302-00118/09), 
presentada pel diputat Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 58226), pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 58344), pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 58349) i 
pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 58352).

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 aprovar en 
el termini de tres mesos, mitjançant un decret d’accessi-
bilitat al sistema de salut, un pla de xoc de temps màxims 
garantits per a assegurar la qualitat i l’equitat dels ser-
veis sanitaris. El pla de xoc, que ha d’estar completament 
implementat dins del 2013, ha de concretar els protocols 
d’atenció entre els diferents nivells d’atenció i serveis ter-
ritorials, d’acord amb el Pla d’innovació d’atenció primà-
ria i salut comunitària, i tenir en compte, com a mínim i 
de manera íntegra, les mesures següents: 

a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència corres-
ponents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.

b) En l’atenció primària, cal establir un màxim de qua-
ranta-vuit hores d’espera en visites programades per a és-
ser atès pel metge o metgessa de família, per l’infermer o 
infermera i pel pediatre o pediatra de referència.

c) Els metges de família, pediatres i infermers, en l’ús de 
llurs competències, han de demanar directament proves 
diagnòstiques i visites a altres especialistes als centres 
d’urgències d’atenció primària, centres d’alta resolució i 
hospitals generals bàsics i centres de salut mental.

d) Els metges de família, pediatres i infermers, en l’ús de 
llurs competències, han de prescriure directament l’in-
grés de llurs pacients als centres sociosanitaris i de salut 
mental, i derivar-los a tractaments, seguint els protocols 
establerts i consensuats amb els professionals dels dife-
rents nivells assistencials i definits en els diferents plans 
directors.

e) Cal establir un procediment preferent de quinze dies i 
un procediment ordinari de tres mesos per a l’accés a ser-
veis especialitzats i la realització de proves diagnòstiques 
i teràpies complementàries, per a garantir els circuits de 
diagnòstic de les diferents patologies.

f) Cal estendre el programa de diagnòstic ràpid a tots els 
tipus de càncer, garantint que el temps entre la sospita 
diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, quirúrgic o de 
radioteràpia sigui inferior a trenta dies. Els pacients amb 
malalties oncològiques han d’ésser sempre prioritaris, 
amb independència de les llistes d’espera generals.

g) Cal garantir un temps màxim d’estada de vint-i-qua-
tre hores a urgències hospitalàries, des de l’arribada del 
pacient o la pacient fins a l’assignació, si escau, d’un llit 
d’aguts o sociosanitari.

h) Els centres hospitalaris han d’establir, un temps mà-
xim garantit, a comptar des de la confirmació diagnòsti-
ca, per a la realització de tot tipus d’intervencions quirúr-
giques, que en cap cas no pot superar els sis mesos. Si la 
intervenció no es pot realitzar en el termini de sis mesos 
al centre on ha estat programada, s’ha de proposar un al-
tre centre on es pugui dur a terme dins d’aquest termini.

i) Cal reprogramar en el termini màxim d’un mes els in-
gressos cancel·lats i les visites desprogramades en hospi-
tals i centres de salut on visiten especialistes, motivats 
per necessitat dels serveis.
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j) Cal establir un temps màxim d’espera de deu minuts 
per al transport sanitari urgent i d’una hora per al trans-
port sanitari programat.

k) Cal realitzar els canvis necessaris a Sanitat Respon per 
a garantir una atenció personal i personalitzada als paci-
ents que sol·liciten ésser atesos per llur equip de salut o 
els professionals de referència.

l) Cal garantir l’accés en la xarxa a la informació sobre el 
temps d’espera de les proves diagnòstiques, les interven-
cions quirúrgiques, les visites hospitalàries i l’atenció en 
les urgències hospitalàries, per centres i per especialitats.

m) El Departament de Salut ha de donar compte trimes-
tralment a la Comissió de Salut del Parlament de les ac-
tuacions fetes per a complir els terminis fixats.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Moció 84/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el desplegament de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 302-00119/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial (tram. 302-00119/09), presentada pel diputat Ce-
lestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 57478), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 58221), pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 58343) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 58350).

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 de l’aplicació i el desplegament 
de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àre-
es urbanes i viles que requereixen una atenció especial, 
mitjançant la convocatòria anual per a l’any 2013, per a 
la presentació de projectes de millora de barris, àrees ur-
banes i viles.

b) Garantir a tots els ajuntaments que estan pendents de 
liquidació de pagaments per part de la Generalitat un sis-

tema de finançament que els permeti continuar l’execució 
dels projectes del Pla de barris.

c) Garantir la convocatòria d’ajuts del Fons per a la regu-
larització de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics 
per a l’any 2013.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Moció 85/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la territorialització del 0,7% de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques
Tram. 302-00120/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la territorialització del 0,7% de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques (tram. 302-00120/09), pre-
sentada pel diputat Josep Sicart i Enguix, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i les esmenes presen-
tades pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57639), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 58208), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
58316) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58341).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar instant el Govern de l’Estat a acatar, de ma-
nera immediata, la Sentència del Tribunal Constitucio-
nal 178/2011, del 8 de novembre de 2011, amb relació a 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
sotmeses al règim general de subvencions de l’àrea de 
serveis socials, famílies i discapacitat, i la Sentència del 
Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009, del 16 de 
desembre de 2011, amb relació a les bases i a la convoca-
tòria de subvencions per a la realització de cooperació i 
voluntariat social amb càrrec a l’assignació tributària del 
0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

b) Instar el Govern de l’Estat a traslladar el contingut de 
les dites sentències a la convocatòria de la declaració de 
la renda del 2012, perquè la Generalitat reguli, tramiti, 
resolgui i liquidi les subvencions derivades del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

c) Reclamar, tal com s’està fent, d’acord amb el marc 
competencial que defineix l’article 166 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, el traspàs immediat a la Generali-
tat de tots els recursos derivats del 0,7% de l’impost sobre 
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la renda de les persones físiques que els catalans destinen 
a finalitats socials, perquè puguin ésser gestionats ínte-
grament des de Catalunya.

d) Instar el Govern de l’Estat a acatar les sentències a què 
fa referència la lletra a i a fer efectius de manera immedi-
ata, en la propera convocatòria de subvencions derivades 
del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques que es publicarà dins del 2012, els recursos que a 
Catalunya li correspon de rebre.

e) Determinar i impulsar les accions legals que siguin ne-
cessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es negui a 
complir les sentències a què fa referència la lletra a.

f) Reconèixer la tasca i la perseverança de tots els go-
verns de la Generalitat, especialment des del 2004, i de 
les entitats del tercer sector social, els quals han permès 
de disposar d’una sentència clarament favorable als in-
teressos i les necessitats de les entitats socials del nostre 
país.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Moció 86/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’aeroport de Reus
Tram. 302-00122/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’aeroport de Reus (tram. 302-00122/09), presen-
tada per la diputada Alicia Alegret Martí, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-
talana per la Independència (reg. 57887), pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
58210), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58227), 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 58317) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 58354).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir la diversificació de destinacions i la desesta-
cionalització com a eixos bàsics i estratègics en l’actua-
ció de l’activitat aeroportuària de l’aeroport de Reus.

b) Analitzar, en el marc de la taula estratègica de l’aero-
port de Reus, els nous objectius i les necessitats actuals 
d’aquesta infraestructura aeroportuària, per a començar 

a treballar més intensament en la diversificació de desti-
nacions i en l’obertura de nous mercats i aconseguir una 
desestacionalització real i perdurable.

c) Adoptar les mesures necessàries i dur a terme les ac-
cions pertinents perquè el 2013 l’aeroport de Reus torni 
a ésser base operativa de la companyia aèria Ryanair, en 
compliment de la Resolució 398/IX.

d) Fomentar la connectivitat de l’aeroport de Reus amb 
els aeroports d’Espanya, Europa i altres destinacions in-
ternacionals, especialment amb les ciutats i els països 
emissors de turisme cap a la Costa Daurada, i prioritzar 
les rutes ja existents anys enrere.

e) Plantejar novament la possible recuperació de les rutes 
a Marràqueix i Nador des de Reus, i també d’altres desti-
nacions internacionals.

f) Posar en marxa les accions necessàries per a fer possi-
ble el manteniment de l’operativitat de l’aeroport de Reus 
de cara a la temporada d’hivern 2012-2013.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Moció 87/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la realització d’una campanya informati-
va sobre la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat espanyol i el pacte fiscal en la línia del 
concert econòmic
Tram. 302-00123/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la difusió de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat espanyol i dels avantatges del pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic (tram. 302-00123/09), presen-
tada pel diputat Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58347).

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 plantejar i 
executar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
i tenint en compte les polítiques d’austeritat del Govern, 
una campanya comunicativa dirigida al conjunt de la ciu-
tadania de Catalunya, donant la màxima informació i 
amb la màxima transparència, per a explicar què és la 
balança fiscal i què significa el pacte fiscal en la línia del 
concert econòmic. El motiu de la campanya és informar i 
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s’ha de dur a terme sense postulats ideològics, d’una ma-
nera divulgativa i rigorosa.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Moció 88/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques industrials i productives
Tram. 302-00124/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques industrials i turístiques (tram. 302-
00124/09), presentada pel diputat Sergi de los Ríos i 
Martínez, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 58212), pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 58318) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58353).

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) Impulsar les modificacions legislatives necessàries per 
a afavorir l’activitat industrial i productiva amb consens 
amb els actors socioeconòmics.

b) Garantir la igualtat d’oportunitats de tots els agents i 
empreses del sector industrial i productiu d’acord amb la 
normativa vigent.

c) Prioritzar els esforços a impulsar instruments que po-
tenciïn l’economia productiva i generin ocupació estable 
i de qualitat, amb el suport al teixit empresarial de Cata-
lunya, i a incrementar la captació d’inversions industrials 
exteriors.

d) Davant les dificultats de finançament dels diferents 
sectors productius, reforçar la funció de suport de l’Insti-
tut Català de Finances al finançament del sector industri-
al, i també del sector agroalimentari.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les decisions 
del Govern de l’Estat en matèria de teleco-
municacions i sectors regulats
Tram. 300-00140/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 28, tinguda el 28.03.2012 (DSPC-
P 47).

Interpel·lació al Govern sobre la continuïtat i 
la difusió de la balança fiscal territorial entre 
Catalunya i l’Administració de l’Estat
Tram. 300-00144/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 28, tinguda el 28.03.2012 (DSPC-P 
47).

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
de la defensa dels consumidors en situació 
de sobreendeutament i de pèrdua de l’habi-
tatge
Tram. 300-00145/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 28, tinguda el 28.03.2012 (DSPC-P 
47).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 1/2012, referent a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, corresponent als exercicis 
2007, 2008 i 2009
Tram. 258-00020/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures de protecció i 
suport de les famílies nombroses
Tram. 202-00033/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, tinguda el 28.03.2012 (DSPC-P 47)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devo-
lució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 28, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-P 47), ha aprovat l’esmena a la totali-
tat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Pacte de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Al-
ta Ribagorça
Tram. 250-00450/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de la 
Cerdanya
Tram. 250-00451/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Pa-
llars Jussà - Pallars Sobirà
Tram. 250-00452/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’H-
ospitalet i el Prat de Llobregat
Tram. 250-00453/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Camp
Tram. 250-00454/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Penedès
Tram. 250-00455/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Tarragonès
Tram. 250-00456/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Empordà
Tram. 250-00457/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Empordà
Tram. 250-00458/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Gi-
ronès - Pla de l’Estany - Selva Interior
Tram. 250-00459/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
Lleida
Tram. 250-00460/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Ba-
ges - Solsonès
Tram. 250-00461/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Berguedà
Tram. 250-00462/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 250-00463/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Penedès
Tram. 250-00464/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Garraf
Tram. 250-00465/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Anoia
Tram. 250-00466/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Maresme
Tram. 250-00467/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Barcelonès
Tram. 250-00468/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima
Tram. 250-00469/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Montseny
Tram. 250-00473/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Vallès
Tram. 250-00474/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Oriental Sector Central
Tram. 250-00475/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Occidental Est
Tram. 250-00476/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de la 
Garrotxa
Tram. 250-00478/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Ripollès
Tram. 250-00479/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Altebrat
Tram. 250-00480/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Ebre
Tram. 250-00481/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Montsià
Tram. 250-00482/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Camp i la Conca de Barberà
Tram. 250-00483/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).
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Proposta de resolució sobre els serveis d’ur-
gències d’atenció primària
Tram. 250-00562/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de guàrdies al CAP Breda
Tram. 250-00580/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 15, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les competències dels governs territori-
als de salut i dels consells de salut
Tram. 250-00654/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 15, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 274).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 17, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 
273).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 17, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 
273).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 17, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 
273).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 17, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 
273).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 17, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 
273).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 17, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 
273).
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del Servei d’Informació i Orientació a les Víc-
times del Terrorisme
Tram. 250-00827/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).

Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, 
en institut i l’agilitació dels tràmits per a ini-
ciar la construcció del nou edifici i sobre la 
renovació urgent de la instal·lació informàti-
ca dels actuals mòduls prefabricats
Tram. 250-00889/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 17, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 
273).

Proposta de resolució sobre el foment del 
diàleg amb la comunitat educativa d’Espar-
reguera i la reconsideració de la decisió de 
suspendre la construcció de l’institut escola 
Esparreguera II
Tram. 250-00901/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 17, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 
273).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’emissió de certificats d’adequa-
ció de l’habitatge i d’informes d’inserció so-
cial per a estrangers
Tram. 302-00121/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 28, tin-
guda el 28.03.2012 (DSPC-P 47).

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la funció pública
Tram. 300-00142/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 58356).

Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Interpel·lació al Govern sobre el corredor 
mediterrani
Tram. 300-00143/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 58356).

Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2012.
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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 d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 200-00015/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 58398), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58449).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 200-00020/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58364), Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58401.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2012 al 02.04.2012).

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la qualitat dels serveis sanitaris a la Selva 
Marítima
Tram. 250-00881/09

Esmenes presentades
Reg. 49472 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 22.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49472)

Apartat 1

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

«1. Garantir els serveis d’atenció especialitzada a l’Hos-
pital Comarcal de Blanes, en concret el servei de gineco-
logia i obstetrícia, i els serveis de guàrdia de traumatolo-
gia i cirurgia.»

Apartat 2

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

«2. Garantir l’atenció continuada d’urgències i els ser-
veis de transport sanitari a la Selva Marítima.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09

Esmenes presentades
Reg. 49473 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 22.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49473)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir l’atenció urgent 
i continuada als ciutadans del districte Nou Barris de 
Barcelona, amb criteris de qualitat i elevada resolució.»
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei permanent d’hemodinàmica als 
hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de 
la Cinta de Tortosa, Doctor Josep Trueta de 
Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00890/09

Esmenes presentades
Reg. 49474 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 22.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49474)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar, d’acord amb criteris científics i d’equi-
tat de resultats, la planificació dels recursos per a l’aten-
ció als infarts cardíacs.»

Proposta de resolució sobre la recuperació i 
el manteniment dels serveis de ginecologia, 
traumatologia i cirurgia de guàrdia, pediatria 
d’urgència i ambulàncies de l’Hospital Co-
marcal de Blanes i sobre la recuperació del 
servei nocturn dels centres d’atenció primà-
ria de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00891/09

Esmenes presentades
Reg. 49475 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 22.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49475)

Apartat 1

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

«1. Mantenir el servei de Ginecologia i Obstetrícia de 
l’hospital comarcal de Blanes.»

Apartat 2

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

«2. Garantir el nombre d’unitats d’ambulàncies necessà-
ries per donar assistència als ciutadans de la Selva Ma-
rítima.»

Apartat 3

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

«3. Garantir l’atenció sanitària en horari nocturn a la zo-
na de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.»

Apartat 5

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

«5. Garantir els serveis d’atenció especialitzada a l’Hos-
pital Comarcal de Blanes, en concret el servei de gineco-
logia i obstetrícia, i els serveis de guàrdia de traumatolo-
gia i cirurgia.»

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’eliminació de les urgències farmacèutiques 
d’Olesa de Montserrat
Tram. 250-00893/09

Esmenes presentades
Reg. 49530 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 22.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49530)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que els ciutadans i ciutadanes del municipi d’Olesa de 
Montserrat puguin disposar d’atenció farmacèutica d’ur-
gència en horari nocturn.»

Proposta de resolució sobre la publicació 
de la documentació relacionada amb el cop 
d’estat del 1981 en poder de la Generalitat, 
el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.
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Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de totes les dependències de 
la residència per a gent gran Mare de Déu de 
la Mercè de Tarragona
Tram. 250-00904/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’activitat ordinària, l’estabilitat de la 
plantilla i el finançament i la gestió del Gran 
Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
les restriccions aplicades en el títol d’abona-
ment mensual per als trens regionals
Tram. 250-00906/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).
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Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució de desacord amb els 
homenatges institucionals del Govern de 
l’Estat i del Congrés dels Diputats a Manuel 
Fraga Iribarne
Tram. 250-00907/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un ascensor i d’enllumenat en una passarel-
la de l’estació de Renfe de la Granada
Tram. 250-00908/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el permís de 
pas per als ciclistes pels trams de la carrete-
ra C-17 entre Vic i Ripoll que no tinguin cap 
via paral·lela
Tram. 250-00909/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la preservació 
dels aqüífers del delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00912/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00913/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria de places de bombers de la Generalitat 
el 2012 i el 2013
Tram. 250-00914/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Escola de Can Periquet, a Palau-
solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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 Ac-
ció Cultural del País Valencià
Tram. 250-00922/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou institut escola a Sant Joan de les 
Abadesses
Tram. 250-00924/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’adopció de me-
sures 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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la tramitació d’un 
projecte de llei de caça i l’aprovació d’una nor-
mativa que reguli la senyalització de les zones 
de seguretat en les activitats cinegètiques
Tram. 250-00929/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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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 persones 
amb discapacitat
Tram. 250-00932/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació 
del pressupost destinat a política lingüística
Tram. 250-00935/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 58319), 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 58321).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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Proposta de resolució sobre el calendari 
d’execució de les obres del port de Portbou 
i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la compareixen-
ça trimestral davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost per a donar comptes 
de l’execució del pressupost i de l’evolució 
dels ingressos, les despeses i les finances de 
la Generalitat el 2012
Tram. 250-00937/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’equipament i les instal·lacions de la Llar 
d’infants La Pomera, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Cos de Mossos d’Esquadra com a servei 
de vigilància externa de les presons i sobre 
la convocatòria de cinc-centes places per al 
2012
Tram. 250-00939/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les emissions per satèl·lit de Televisió de 
Catalunya
Tram. 250-00940/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació 
anual de les balances fiscals interterritorials
Tram. 250-00941/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la presència dels Mossos d’Esquadra a les 
zones agrícoles del delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos respecte a l’Institut Esco-
la Els Còdols i l’Escola Marta Mata, del Ven-
drell
Tram. 250-00943/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de l’atenció continuada al CAP Xerta
Tram. 250-00945/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de la funció cohesiva de l’oferta audio-
visual de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i sobre el manteniment del ni-
vell d’execució del pressupost del 2011
Tram. 250-00946/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oficina que té el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a Prats de Lluçanès
Tram. 250-00947/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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Proposta de resolució sobre l’avaluació dels 
danys en les collites del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i sobre la declaració de zona ca-
tastròfica del parc
Tram. 250-00948/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de les 
obres necessàries per a completar l’enllaç 
del nord de Figueres amb l’autopista AP-7
Tram. 250-00949/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre la no-instal-
lació a Catalunya de complexos lúdics com 
el del grup Las Vegas Sands Corporation
Tram. 250-00950/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
la integració tarifària dels abonaments regio-
nals mensuals amb els serveis de Ferrocarrils 
de la Generalitat, metro i trens de rodalia
Tram. 250-00951/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.
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Proposta de resolució sobre la recuperació 
del descompte del 10% del preu del bitllet 
d’anada i tornada del servei de trens regionals
Tram. 250-00952/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el rebuig a les 
càrregues policials durant les mobilitzacions 
dels estudiants de l’Institut Lluís Vives, a Va-
lència
Tram. 250-00953/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58321), Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 58348).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58447).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 03.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
rehabilitació de l’Església Vella de Vilanova 
de la Barca
Tram. 250-01036/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada, Joaquim Llena i Cortina, diputat, Ro-
berto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, Agnès Pardell i Veà, diputada 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 29 d’octubre de l’any 2009 es va signar un conveni en-
tre l’Ajuntament de Vilanova de la Barca, el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques i l’Institut Català 
del Sòl per a dur a terme l’obra de restauració de l’Esglé-
sia Vella del municipi.

El 19 d’abril de 2011, l’Institut Català del Sòl comunica a 
l’Ajuntament que disposarà del projecte definitiu de reha-
bilitació el mes de maig següent així com la previsió de 
l’adjudicació de l’obra a finals de l’any 2011. A la vegada 
a la citada carta es vincula l’execució de l’obra als pressu-
postos del mateix any.

El Govern, fins al moment, no ha comunicat a l’Ajunta-
ment ni la licitació ni l’adjudicació de les obres, la qual 
cosa compromet altres ajuts obtinguts pel consistori per 
a l’execució dels treballs i constitueix un greu incompli-
ment del conveni signat fa dos anys i mig entre les admi-
nistracions públiques signants.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adjudicar, 
licitar i executar el projecte de rehabilitació de l’Església 
Vella de Vilanova de la Barca d’acord al conveni signat el 
29 d’octubre de l’any 2009 entre l’Ajuntament, el Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Insti-
tut Català del Sòl.

Palau del Parlament, 15 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Mònica 
Lafuente de la Torre, diputada del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Agnès Par-
dell i Veà, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Institut Serra de Miramar, 
de Valls
Tram. 250-01037/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, 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 d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Els equipaments educatius públic de Valls han fet un salt 
qualitatiu important els darrers anys, tot i així, són di-
versos els equipaments encara pendents d’adequació per 
part de la Generalitat, entre ells, l’Institut d’Educació Se-
cundària Serra de Miramar. Es tracta d’un institut en el 
qual els alumnes es troben en mòduls prefabricats, i amb 
dificultats de creixement, a l’espera que la Generalitat re-
alitzi les obres per a la construcció de l’equipament defi-
nitiu en els terrenys que l’Ajuntament de Valls ja ha cedit 
al Departament d’Educació i sobre els quals va realitzar 
una important despesa per urbanitzar-los.

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

Proposta de resolució

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

1. Encarregar en un termini màxim de tres mesos els tre-
balls de redacció del projecte constructiu de l’Institut 
d’Educació Secundària Serra de Miramar de Valls

2. Incloure en el Projecte de llei dels Pressupostos de la 
Generalitat per l’exercici 2013 la licitació i la construcció 
del centre.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Núria Segú Ferré, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Mare de Déu del Ro-
ser, de Vallmoll
Tram. 250-01038/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, 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 d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll es troba en 
unes condicions de provisionalitat per les mancances que 
presenta la seva ubicació actual que a mesura que passa 
més temps esdevenen insostenibles. L’any 2010, l’Ajunta-
ment de Vallmoll va cedir uns terrenys a la Generalitat 
per a al construcció d’una nova escola que atengués les 
necessitats de la comunitat educativa del municipi, però 
hores d’ara encara es troba pendent, i per tant, a l’espera 
que el Departament d’Ensenyament adopti les mesures 
necessàries per tal garantir les condicions de qualitat ne-
cessàries per als alumnes d’aquesta escola.

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

Proposta de resolució

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

1. Encarregar en un termini màxim de tres mesos els tre-
balls de redacció del projecte constructiu de l’Escola Ma-
re de Déu del Roser de Vallmoll.

2. Incloure en el Projecte de llei dels Pressupostos de la 
Generalitat per l’exercici 2013 la licitació i la construcció 
del centre.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Núria Segú Ferré, 
diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre les inversions 
en les estacions de Renfe de Tarragona i 
Reus
Tram. 250-01039/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 57374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Resolució 72/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
millorament de les línies ferroviàries del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre, del 25 de maig de 2011, diu: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar a Renfe Operadora que substitueixi el mate-
rial mòbil del tipus 440/470 i 448 assignat a les línies en-
tre Barcelona i Reus i Barcelona i Tortosa per trens nous 
de prestacions adequades als requeriments dels usuaris.

b) Fer gestions davant el Ministeri de Foment per a la 
programació i l’execució de les obres de millorament i 
modernització de les estacions de la demarcació de Tar-
ragona que estan pendents, i també per a l’establiment 
d’un conveni amb la Generalitat relatiu als serveis d’aten-
ció als viatgers en aquestes estacions.

c) Fer les gestions davant el Govern de l’Estat per al com-
pliment dels compromisos relatius a l’estudi de viabilitat 
de noves estacions baixador en les línies entre Barcelona 
i Tortosa i Barcelona i Reus, les quals, aprofitant la in-
fraestructura existent, donarien resposta a les necessitats 
de mobilitat i anirien articulant el sistema de rodalia del 
Camp de Tarragona, segona àrea metropolitana de Ca-
talunya.

d) Demanar al Ministeri de Foment, com a titular de la 
infraestructura ferroviària, que, en col·laboració amb la 
Generalitat, elabori una anàlisi sobre la necessitat i la vi-
abilitat de noves estacions i baixadors al Camp de Tarra-
gona amb vista a l’establiment d’un nou servei de rodalia.

La següent documentació fou enviada a la Mesa del Par-
lament i tramesa a la Comissió, a final del mes de no-
vembre «La Direcció General de Transports i Mobilitat 
d’aquest Departament ja ha demanat a Renfe Operadora, 
per via escrita, que substitueixi el material mòbil del ti-
pus 440/470 i 448 assignat a les línies entre Barcelona i 
Reus i Barcelona i Tortosa per trens nous de prestacions 
adequades als requeriments dels usuaris. el Ministerio de 
Fomento és l’organisme titular de les infraestructures fer-
roviàries gestionades per l’ADIF i, com a tal, redactarà en 
breu el Pla de Infraestructures dels serveis regionals de 
Catalunya 2012-2018. En aquest sentit, la Direcció Ge-
neral de Transports i Mobilitat ha establert contacte amb 

aquest Ministerio, per tal que, durant la redacció d’aquest 
pla, s’elabori una anàlisi sobre la necessitat i viabilitat de 
noves estacions i baixadors al Camp de Tarragona. Tam-
bé ha sol·licitat que el Pla inclogui un programa de mo-
dernització de les estacions de la demarcació de Tarrago-
na i que donin resposta a les necessitats de mobilitat per 
articular el sistema de rodalia del Camp de Tarragona».

El juny de 2010, Renfe anunciava la incorporació dels 
449 (elèctric) i 599 (diesel) als corredors Barcelona-Reus 
i Barcelona-Tortosa, incorporacions què no s’han realit-
zat, tot i què s’han destinat a Catalunya 20 nous trens. El 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 
recollia entre els seus objectius prioritaris la renovació 
integral del parc de trens de mitjana distància, al llarg 
dels anys 2009 i 2010.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries va anun-
ciar l’agost de 2010 que havia enllestit el recreixement de 
les andanes de l’estació de Móra la Nova. Totes les esta-
cions des de Barcelona fins a la de Móra la Nova tenen 
les andanes recrescudes, menys les estacions de Tarra-
gona i Reus. Resulta que els trens de la sèrie 449, sense 
les andanes adaptades, guarden una distància de 50 o 60 
centímetres des de les seves escales fins a l’andana. Des 
de l’estació de Móra la Nova fins a Casp i Saragossa, les 
andanes estan adaptades a la sèrie 449.

Ara bé, les estacions de Tarragona i Reus continuen amb 
andanes no adaptades, malgrat ser les dues estacions 
principals per on s’articulen tots els corredors de la de-
marcació, a saber: Barcelona-Tarragona-Tortosa, Barce-
lona-Tarragona-Reus-Móra la Nova-Casp i Barcelona-
Tarragona-Reus-Plana de Picamoixons-Valls-Montblanc. 
No tenir les andanes adaptades, cosa només imputable a 
manca de voluntat política, pot servir com excusa perquè 
ADIF i Renfe Operadora hagin incomplert l’anunci fet 
l’estiu de 2010.

Mentrestant, la incorporació dels models de la sèrie 449 
s’ha realitzat a les diferents línies d’Espanya, algunes de 
les quals amb nombres de viatgers/mes menor a les de la 
demarcació de Tarragona. De fet, el tram ferroviari de 
línia d’ample convencional entre Tarragona i Barcelona 
és el de major trànsit ferroviari de mitja distància de to-
ta Espanya, segons dades de l’Informe de l’any 2010 del 
«Observatorio del Ferrocarril en España» depenent del 
Ministeri de Foment.

El document abans esmentat que el Govern català va fer 
arribar a la Mesa del Parlament i a la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat, signat el 17 de novembre de 2011, 
parla que ADIF «redactarà en breu el Pla de Infraestruc-
tures dels serveis regionals de Catalunya 2012-2018». 
Mesos després, el passat 13 de febrer, la ministra de Fo-
ment, Ana Pastor, va reconèixer que el govern espanyol 
té un deute xifrat en 5.748 milions d’euros en infraestruc-
tures a Catalunya i la major part d’aquest, 3.648 milions 
formen part del pla per a millorar la xarxa de Rodalies-
Renfe. Aquell dia es va anunciar noves reunions de la co-
missió bilateral de seguiment de les inversions entre Fo-
ment i Generalitat per al 23 de febrer i el 9 de març.

Fins ara només s’han escoltat bones intencions, però 
l’únic fet real és que els usuaris del servei de Mitja Dis-
tància-Regionals de la demarcació de Tarragona conti-
nuen sent discriminats amb models de tren més antics 

Fascicle segon
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i menys còmodes que els de la sèrie 449. Alguns trens 
fins i tot circulen retolats amb «Rodalies Catalunya», la 
qual cosa desperta entre usuaris una sensació d’incredu-
litat perquè el rètol no guarda cap relació amb la realitat 
del servei ferroviari vigent.

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: 

– Instar l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries a 
tenir enllestit amb caràcter d’urgència el projecte d’obres 
i executar-lo per tal d’adaptar les andanes de les estacions 
de Tarragona i de Reus a les característiques dels models 
de la sèrie 449

– Instar Renfe Operadora a incorporar els nous trens de 
la sèrie 449 en el servei de Mitja Distància-Regionals a la 
demarcació de Tarragona

– Demanar al govern de l’Estat que faciliti un calendari 
d’obres i pressupost per al recreixement de les andanes 
de les estacions de Tarragona i de Reus en la propera co-
missió bilateral de seguiment de les inversions entre Fo-
ment i Generalitat

– Instar el govern català a exigir que la redacció anunci-
ada d’un Pla de Infraestructures dels serveis regionals de 
Catalunya 2012-2018 no suposi una pròrroga encoberta 
del govern de l’Estat per no realitzar amb immediatesa 
les inversions ferroviàries pendents d’anys anteriors.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

Sergi de los Ríos Martínez Oriol Amorós i March
Diputat del GP ERC Portaveu adjunt GP ERC 

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres d’ampliació de l’Escola Nova, 
de Cervelló
Tram. 250-01040/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Enseyament i Universitats.

Exposició de motius

Al maig de 2007 l’Ajuntament de Cervelló, a instància 
dels Serveis Territorials d’Educació, va cedir els terrenys 

necessaris per a la construcció d’un nou centre d’educa-
ció infantil i primària, situats al carrer Santa Anna s/n.

En aquell moment el creixement de la població feia pen-
sar que les futures necessitats del municipi quedarien co-
bertes amb una escola d’una línea, fet que en poc temps 
va fer-se palès que no corresponia amb la realitat, ja que 
des del seu naixement amb mòduls prefabricats, l’escola 
ha comptat amb dues classes per curs.

Atès que en aquell moment es tractava d’una escola en 
creixement que només comptava amb quatre grups clas-
se, si la construcció s’hagués fet llavors, tot i tractant-se 
d’un edifici pensat per a una escola d’una línea, hagués 
pogut acollir sense problemes a tots els alumnes.

Després del natural creixement de l’escola en els anys 
que han passat, ens trobem amb la circumstància que si 
al setembre està l’edifici en condicions de ser inaugurat, 
disposarà de 10 aules que ja seran insuficients, doncs l’es-
cola comptarà en aquell moment amb 12 grups classe.

Coneixedors que per a l’ampliació de l’escola és neces-
sari disposar dels terrenys adjacents situats en el sector 
anomenat «la Bòvila», de titularitat privada, però quali-
ficats com a equipaments, l’Ajuntament de Cervelló ja ha 
iniciat gestions per tramitar la seva adequació.

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

Proposta de resolució

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

1. Agilitzar els tràmits per a la recepció dels terrenys des-
tinats a l’ampliació de l’Escola Nova de Cervelló.

2. Finalitzar la segona fase de les obres de l’Escola Nova 
de Cervelló al 2013.

3. Assignar una partida pressupostària al Projecte de Llei 
de Pressupostos de la Generalitat per al 2013 que con-
templi la totalitat dels recursos necessaris per a la finalit-
zació de dites obres.

4. Garantir l’escolarització del conjunt d’infants del mu-
nicipi de Cervelló.

5. Constituir una Comissió informativa amb la comunitat 
educativa i els grups municipals de Cervelló.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Eva Granados Gali-
ano, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el nou empla-
çament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tar-
ragona
Tram. 250-01041/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 57381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Oficial d’Idiomes, EOI, de Tarragona ocupa des 
de l’any 1992 un emplaçament provisional a la Rambla 
Nova de Tarragona en un edifici que s’ha anat adaptant 
per a les funcions d’escola d’idiomes, però que no reu-
neix unes bones condicions per a l’ensenyament-aprenen-
tatge de les llengües.

Tot i amb això l’EOI de Tarragona té més de 3000 alum-
nes, un equip excel·lent de professors i professores i tots 
els que hem tingut la sort d’estudiar en aquest centre co-
neixem que les mancances i insuficiències de les instal-
lacions les cobreixen amb escreix els i les professionals 
que hi treballen, la qualitat de la metodologia i el treball 
en xarxa.

El coneixement dels idiomes són una necessitat per a una 
gran part de la nostra població què es dedica o es vol de-
dicar al sector turístic a més d’esdevenir un complement 
imprescindible amb l’oferta universitària de la ciutat.

El juliol de 2009 es va signar un acord entre el Govern 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona, per tal que 
l’EOI s’ubiqués a l’antiga Chartreuse de Tarragona i la 
inversió total prevista de 8,6 milions d’euros, una part 
l’avances l’ajuntament i el Govern ho retornaria en una 
plurianualitat de 30 anys.

L’Ajuntament de Tarragona va començar les obres al 
maig de 2011 i va avançar els 6,9 milions necessaris per 
realitzar-les amb el compromís de que el Govern retorna-
rà els diners entre el 2013 i el 2044.

La previsió era que es pugues realitzar el trasllat a l’inici 
de 2013, per tant durant el proper curs, però les darreres 
declaracions de la directora dels SSTT d’Ensenyament 
del Camp de Tarragona han plantejat una sèrie de dubtes 
al respecte.

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 l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona es tras-
lladi al seu nou emplaçament de la Chartreuse, tal i com 
estava previst, en quant finalitzin les obres de remodela-
ció de l’edifici, posant fi a una provisionalitat de 20 anys.

2. Exhaurir totes les possibilitats de negociació, amb els 
propietaris de l’edifici actual, per tal de prorrogar el con-
tracte de lloguer en les millors condicions i evitar així un 
doble trasllat del centre.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre el ple funciona-
ment de la residència per a gent gran Mare 
de Déu de la Mercè, de Tarragona
Tram. 250-01042/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 57400 i 57892 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració.

La Organització Mundial de la Salut recomana 5 places 
de residència de gent gran per cada 100 habitants majors 
de 65 anys, en el cas de la província de Tarragona el ra-
ti actualment és de 3,1, essent la província catalana amb 
menys places atès que la mitjana a Catalunya és de 4,2 i a 
l’Estat espanyol del 4,3.

Aquest dèficit, més acusat a la demarcació del Camp de 
Tarragona en el cas de la ciutat de Tarragona s’agreuja 
arribant a un rati de 2,3 places per cada 100 persones ma-
jors de 65 anys i a més amb poca oferta pública: de les 
495 places existents 117 són públiques, 100 són concerta-
des i 278 són privades.

Durant el 2011 la Generalitat va concertar 50 noves pla-
ces a la Residència privada Sanitas Residencial, ubicada 
a les antigues Germanetes dels Pobres que són les 50 pla-
ces ocupades de les 167 que la residència oferta.

Per contra des del juny de 2010 en que es va inaugurar la 
remodelació de la Residència pública de la Mercè a Tar-
ragona, unes obres amb un cost de 18 milions d’euros, 
encara queden 22 places per cobrir, per manca del perso-
nal necessari per atendre’ls.

La Fundació Santa Tecla té previst obrir a partir del se-
gon semestre de 2012 la nova residència Santa Tecla Po-
nent al barri de la Granja a Tarragona amb una oferta 
important de places concertades tant de residència com 
de sociosanitari.
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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 insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Cobrir durant el 2012 les vacants de personal que per-
metin posar la residencia la Mercè de Tarragona al 100% 
del funcionament i que es puguin ocupar les 22 places 
residencials lliures.

2. Prioritzar l’apertura de les 22 places públiques de la 
Residència la Mercè de Tarragona abans d’obrir nous 
concerts amb centres privats.

3. Establir una programació per la reducció progressiva 
de les llistes d’espera i per tal de que el Camp de Tarra-
gona pugui arribar a tenir el rati mitjà de 4,2, com la resta 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
classificació de la transsexualitat com a ma-
laltia mental i sobre la reassignació de gène-
re i les modificacions legals per a combatre 
la transfòbia
Tram. 250-01043/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 57443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

L’any 1990 l’homosexualitat va ser eliminada de la classi-
ficació internacional de malalties de l’OMS, però el tras-
torn d’identitat de gènere(transsexualitat) continua apa-
reixent com a malaltia mental en els llistats de l’OMS.

L’any 2010 el govern espanyol va manifestar el seu com-
promís de sol·licitar a l’OMS l’eliminació de la transsexu-
alitat de la Classificació Internacional de Malalties, com-
promís que no va acabar de prosperar, com tampoc es va 
presentar al Congres la llei d’igualtat de tracte, aprovada 
només com avantprojecte de llei.

Aquesta situació afecta a drets fonamentals, com el dret 
al lliure desenvolupament de la personalitat, en totes 
aquelles persones transsexuals, fet que es resoldria si la 
cartera de serveis de cobertura publica s’inclogués el pro-
cés íntegre de reassignació de gènere, i alhora s’impulsés 
les modificacions legals oportunes per tipificar legalment 
com a delecti la transfobia.

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

Proposta de resolució

1. Impulsi les mesures necessàries perquè la transsexua-
litat deixi de considerar-se al CIE (classificació internaci-
onal de malalties de l’OMS) una malaltia mental

2. Impulsi en el Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud, la inclusió dins la cartera de serveis, la 
cobertura necessària del procés íntegre de reassignació 
de gènere, des de l’atenció psicoterapèutica, diagnòstic 
precoç fins les intervencions plàstic-quirúrgiques, així 
com la formació dels professionals i el traspàs de fons per 
garantir una correcta aplicació d’aquestes mesures 

3. Que faci les modificacions legals oportunes per tipifi-
car com a delicte la transfòbia (conjunt de creences, opi-
nions, actituds i comportaments d’agressió, odi... que es 
produeixen contra les persones transsexuals)

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de racionalització dels serveis ex-
ternalitzats dels centres penitenciaris
Tram. 250-01044/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista i Agnès Pardell i Veà, diputada, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Des d’inicis d’aquesta legislatura, els funcionaris de pre-
sons han vist com els seus sous han estat objecte de múl-
tiples retallades, que en molts casos arriben a afectar 
entre un 20% i un 30%. Des del Govern s’han justificat 
aquestes retallades salarials per la disminució d’ingres-
sos de l’Administració i la forta crisi econòmica, que està 
patint el país.

El Govern de la Generalitat està portant a terme una po-
lítica d’estalvi que, en alguns àmbits no respon a una bo-
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na planificació ni es basa en criteris racionals. Aquest és 
el cas del servei de menjador dels centres penitenciaris.

Actualment, només hi ha tres centres penitenciaris ca-
talans en els que l’Administració gestiona directament 
el servei d’alimentació/menjador dels interns: la Model 
de Barcelona, el Centre Penitenciari de Tarragona i el de 
Girona. En la resta de presons aquest servei el presten 
empreses privades i el cost per confinat és el doble que 
en les tres presons en les quals aquest servei es gestiona 
directament pels propis centres. A més, contràriament al 
que caldria esperar, els treballadors de presons denunci-
en que la qualitat del menjar prestat pel servei extern és 
inferior i així ho posen també de manifest els reclusos.

Hi ha altres serveis que també estan externalitzats, com 
és alguns serveis de la presó de Ponent, que té subcon-
tractats els serveis de manteniment, neteja o bugaderia. 
Només en aquest últim cas, es deriva la neteja de llençols 
a una empresa de Barcelona que costa 62.000 euros men-
suals, cosa que si es fes des del Centre de Ponent només 
costaria el cost de l’aigua i detergent, atès que aquesta 
presó ja té tota la maquinària necessària per poder-se fer 
sense necessitat d’externalitzar.

L’estalvi de tot aquest sobre cost dels serveis externalit-
zats podria significar que no s’hagués de retallar el sou 
dels treballadors dels centres penitenciaris ni s’hagués 
de produir la supressió de programes de rehabilitació 
dels interns. Altrament suposaria una manera d’incenti-
var-los, ja que se’ls podria donar feina dins d’aquest àm-
bits, que ara són realitzats per empreses alienes als cen-
tres penitenciaris.

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

Proposta de resolució

1. Elaborar en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, un Pla de ra-
cionalització de serveis externs en tots els centres peni-
tenciaris de Catalunya.

2. Aquest Pla tindrà, com a mínim, el següent contingut: 

a. Relació dels serveis externalitzats de cada centre peni-
tenciari de Catalunya 

b. Cost actual de cadascun d’aquest serveis

c. Possibilitat d’internalització de cadascun d’aquests ser-
veis

d. Estudi cost/benefici d’aquest procés

3. Un cop finit el termini d’elaboració, el Director Gene-
ral de Règim Penitenciari i Recursos presentarà aquest 
Pla de racionalització a la Comissió de Justícia del Par-
lament.

4. En tots aquells serveis que la seva internalització supo-
si un estalvi per a l’administració, el Govern procedirà a 
dur-la a terme abans que finalitzi l’any 2012.

Palau del Parlament, 19 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
la jornada i del salari complets dels treballa-
dors interins de l’àrea de rehabilitació dels ser-
veis penitenciaris a partir del gener del 2013
Tram. 250-01045/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, Agnès Pardell i Veà, diputada d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Després de mes de 2 mesos de conflictes, mobilitzacions 
i de dures negociacions amb el Sindicat de presons, el 
Departament de Governació va arribar a un preacord, on 
els treballadors i treballadores penitenciaris varen assu-
mir amb gran responsabilitat, sacrificis tant en aspectes 
retributius com en condicions de treball. Durant aquestes 
negociacions, l’Administració va assegurar que les me-
sures previstes de reducció de jornada de personal interí 
no afectaria al personal que exerceix funcions peniten-
ciàries, així mateix ho va anunciar la Vicepresidenta del 
Govern, l’Honorable Senyora Joana Ortega, quan en la 
seva compareixença a la Comissió d’Afers Institucionals 
per tal de presentar els pressupostos de la Generalitat, en 
sessió mantinguda el 26 de gener va dir textualment «...
la necessitat de reducció de jornada en els llocs de treball 
ocupats pel personal interí és un tema de preocupació pel 
Govern de la Generalitat, i és en aquest sentit que el Go-
vern vol aprovar una reducció de la jornada d’un 15% 
dels 7.103 llocs de treball, a data 31 de desembre, és a dir 
–és a dir– tots els llocs ocupats per interins dels cossos 
d’administració i tècnics, excloent aquí bombers, agents 
rurals, veterinaris d’escorxador i agents penitenciaris...»

En el text del projecte de llei de mesures d’acompanya-
ment als pressupostos, el Grup de Convergència i Unió, 
no complint amb el compromís de la Vicepresidenta, va 
ometre d’excepcionar aquest personal de la funció públi-
ca en la seva proposta d’esmena al text de la disposició 
transitòria cinquena d’aquest projecte de llei, en la qual 
preveu una reducció del personal interí.

Finalment i després de signar una esmena conjunta per 
tots els grups parlamentaris, llevat Convergència i Unió, 
per tal d’incloure dins del règim d’excepcions al personal 
de rehabilitació dels serveis penitenciaris, aquesta esme-
na no va fructificar ja que CiU va impedir que es pogués 
votar en el Ple del Parlament en no recolzar, amb la seva 
signatura, l’esmena proposada.

La mesura afecta a 411 treballadors interins, tècnics de 
rehabilitació, que veuran retallada la serva jornada i el 
seu sou.

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

Garantir al personal interí que desenvolupa tasques de 
rehabilitació, en l’àmbit de serveis penitenciaris, que no 
es veurà afectat per la reducció del 15% de la jornada i 
salari a partir de gener de 2013, fent ús de les atribucions 
previstes en l’apartat quart de la Disposició Transitòria 
Cinquena de la Llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics i que així es prevegi en el pressu-
post de 2013.

Palau del Parlament, 19 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’urgències continuades al CAP 
Gavà-1, la reobertura del dispensari de Gavà 
Mar i la compleció del mapa sanitari de Gavà
Tram. 250-01046/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 57605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La política de retallades a l’àmbit sanitari està afectant a 
un gran nombre de municipis catalans. El Servei Català 
de la Salut va comunicar el tancament del servei d’ur-
gències continuades del CAP Gavà-1 que es feu efectiu 
el passat 4 de juliol del 2011. Aquest tancament suposa 
que 50.000 persones (el nombre d’habitants de Gavà) es 
quedin sense cap servei d’urgències continuades. L’Ajun-
tament, l’Associació de Veïns i les diverses entitats soci-
als del municipi ja han aixecat la seva veu en senyal de 
protesta per aquest tancament i reclamen i reivindiquen 
una ràpida obertura dels serveis clausurats.

Aquesta situació, per sí és complicada, es veu agreujada 
pel tancament, a la mateixa població, del Centre de Salut 
de Gavà Mar que prestava serveis d’assistència pediàtri-
ca i medicina general a més de 5.000 persones a l’edifici 
municipal de «Serveis Mar» de la barriada de Gavà-Mar. 
Aquest barri està situat a més de 3 quilòmetres del CAP 
més proper, que és precisament el CAP Gavà-1 abans 
mencionat.

A més, durant la temporada turística estiuenca, aquest 
Centre també prestava atenció als usuaris de les platges 
que ho requerissin.

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

Proposta de resolució

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

1. Restablir el servei d’urgències continuades del CAP 
Gavà-1, que va ser clausurat el passat 4 de juliol de 2011.

2. Reobrir el dispensari de Gavà Mar, necessari per a la 
barriada del municipi i pels turistes usuaris de les platges 
de la zona.

3. Completar el mapa sanitari pendent del municipi de 
Gavà a partir de la posada en marxa del projecte d’esta-
bliment d’un servei radiològic a la localitat.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i l’ampliació dels ajuts per al pagament del 
lloguer d’habitatges públics
Tram. 250-01047/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 57632 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
d’instar al Govern de la Generalitat que mantingui i am-
pliï els ajuts al pagament de lloguers i revisi les condici-
ons econòmiques dels llogaters sense recursos suficients, 
del parc públic d’habitatges, que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

1. Són moltes les famílies del nostre país que viuen en 
vivendes del parc públic d’habitatges que administra 
l’Agència Catalana de l’Habitatge –abans Adigsa– o que 
viuen en habitatges de lloguer privat, i es veuen afectades 
per la pèrdua de treball d’un o més dels seus membres, no 
troben feina, han deixat de rebre el subsidi d’atur o se’ls 
han retallat les prestacions socials, en especial la PIRMI.

2. Durant l’anterior legislatura, als llogaters d’habitatges 
del parc públic se’ls aplicaven els ajuts implícits al paga-
ment de lloguer social, consistents en una deducció que 
s’aplicava sobre la renda a pagar, depenent dels ingres-
sos de la unitat de convivència de l’arrendatari, amb un 
import màxim de 240 euros mensual i 2.880 euros/any. 
Per exemple, una persona o família que cobrés la PIRMI, 
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pagaria 20 euros de lloguer, i una família amb ingressos 
inferiors a 2 vegades IPREM (ara IRSC), el lloguer mà-
xim que tenia que pagar era el 20% del seus ingressos. 
Aquests ajuts es van aplicar a 750 famílies durant el 2010.

3. Els càlculs per l’any 2011 i 2012 eren que, amb l’agreuja-
ment de la crisis, un 30% dels usuaris del parc públic de llo-
guer necessitarien aquests ajuts, és a dir, unes 3.600 llars, 
sobre un parc de 12.000 habitatges públics en lloguer.

4. Tot i que el Consell d’Administració d’ADIGSA va 
aprovar aquest ajut el 21 d’abril del 2010, el nou govern 
de Convergència i Unió no les va aplicar a noves famílies 
necessitades ni a l’any 2011 ni al any 2012. D’altra part 
s’està deixant d’aplicar la bonificació al lloguer que es 
venia aplicant des de l’any 2007, de manera que els adju-
dicataris amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM 
no paguessin més del 30% dels seus ingressos, el que 
comporta una pujada considerable del rebut, que també 
s’anirà produint a mesura que es deixin d’aplicar els ajuts 
implícits.

5. A més, existien els ajuts generals al pagament de llo-
guer i els ajuts d’urgència per evitar desnonaments, re-
gulats en l’article 72, apartats 2 i 3 de la Llei del dret a 
l’habitatge,18/2007, del 28 de desembre, aprovada durant 
el mandat del govern catalanista i d’esquerres, conforme 
al qual les prestacions per al pagament del lloguer tenien 
el caràcter de prestacions econòmiques de caràcter per-
manent, tal com les defineix la legislació vigent en matè-
ria de prestacions socials de caràcter econòmic. Aquestes 
prestacions es prorrogaven automàticament mentre els 
beneficiaris mantinguessin les condicions d’elegibilitat i 
eren compatibles amb d’altres ajuts i prestacions que els 
beneficiaris poguessin rebre per conceptes diferents. A 
més les prestacions d’especial urgència per al pagament 
del lloguer i de quotes d’amortització tenien el caràcter 
de prestacions econòmiques d’urgència social pel que 
s’atorgaven directament sense concurrència, sempre que 
es tingués l’informe favorable dels serveis socials d’aten-
ció primària o especialitzada.

6. Ara, aquesta situació ha canviat radicalment, en greu 
perjudici de les famílies necessitades d’ajut al pagament 
del lloguer i en especial els arrendataris d’habitatges del 
parc públic de la Generalitat. Així, d’una part, la llei de 
mesures fiscals i financeres, aprovada el 13 de març de 
2012 pel Parlament de Catalunya, a proposta del govern de 
Convergència i Unió amb el suport del Partit Popular, ha 
modificat el referit article 72 de la llei del dret a l’habitatge 
de manera que, a partir d’ara les prestacions per al paga-
ment del lloguer deixen de ser prestacions permanents, pel 
que s’atorgaran en règim de concurrència, segons disponi-
bilitats pressupostàries –i sempre que es faci una convoca-
tòria expressa; l’ajuda és sols per un any i són prorrogables 
per anualitats successives en funció de les dotacions pres-
supostàries de cada exercici, mentre les persones benefici-
àries mantinguin les condicions d’elegibilitat.

7. D’altra part, la Secretaria d’Habitatge i millora urbana 
de la Conselleria de Territori i sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya, en la darrera reunió del 8 de març 
de 2012 seguiment del Pacte Nacional de l’Habitatge, ha 
anunciat que es deixaran de satisfer els ajuts al pagament 
de lloguer a totes les famílies que facin més de quatre 
anys que rebin l’ajuda, encara que continuïn tenint-ne ne-

cessitat, excepte que siguin persones majors de 65 anys 
o que la Generalitat les consideri en situacions especi-
als d’exclusió social, a definir en cada convocatòria, que 
encara no s’ha fet pública. També es va anunciar que no 
s’ampliaran els recursos per ajudar al pagament de llo-
guers, sinó que simplement es donaran nous ajuts amb els 
recursos que s’obtinguin dels que ara se’ls tregui per fer 
més de quatre anys que la reben.

8. El fet més greu, no obstant, és que no s’han pogut aco-
llir a l’ajut per al pagament del lloguer aquelles persones 
que han esdevingut en situació de pobresa i d’exclusió re-
sidencial a partir del 17 de maig de 2010, data en que es 
va tancar el termini de la darrera convocatòria, que con 
s’ha dit va ser la corresponent a l’any 2010, i que, a hores 
d’ara, no tenim cap compromís per part de la Generalitat 
de quan està previst obrir nova convocatòria ni amb qui-
nes condicions i requisits.

9. Durant aquests últims 22 mesos han estat milers els 
ciutadans que han perdut el seu habitatge, i que s’han vist 
igualment impossibilitats per accedir a un recurs que els 
hauria permès recuperar un sostre mitjançant l’accés a 
un habitatge amb un lloguer assequible, amb un «lloguer 
just», gràcies a un ajut públic que en cap cas hauria d’es-
tar sotmès a convocatòries anuals el termini de les quals 
acostuma a ser d’un mes, sinó obert als cassos en que es 
pugui justificar la necessitat d’accés a la prestació, en el 
moment en que esdevingui aquesta necessitat.

10. Cal tenir en compte que la retirada dels ajuts al pa-
gament de lloguer serà esglaonada en el temps, a mesura 
que es revisin els contractes o es compleixin els quatre 
anys des que es va concedir l’ajut, pel que no es produirà 
d’una sola vegada, però a finals d’aquest any 2012 seran 
un gran nombre de famílies les que es veuran privades 
d’aquest ajut.

11. Per últim, cal afegir que aquest any 2012 també s’ha 
suprimit la Renda Bàsica d’Emancipació, que ha fet les 
funcions d’ajut al pagament del lloguer de la població jo-
ve, i que –a partir d’ara– hauran de fer les seves peticions 
d’ajuda al lloguer dins el cupo general limitat a la convo-
catòria que faci la Generalitat, amb les limitacions que ja 
s’han explicat.

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: 

Primer. Reconsiderar la mesura anunciada de restringir 
el termini de durada de l’ajut al pagament del lloguer, i 
mantenir la seva permanència sempre que les persones 
beneficiàries continuïn complint els requisits previstos.

Segon. Obrir de forma immediata la possibilitat de tra-
mitar noves sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer 
per tal de poder donar resposta a les situacions d’exclu-
sió social residencial esdevingudes des del mes de maig 
de 2010, especialment pel que fa a les persones i famíli-
es que han perdut el seu habitatge ja sigui com a conse-
qüència d’una execució hipotecària, ja sigui per no haver 
pogut fer front al pagament del lloguer, i que aquest ajut 
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no estigui sotmès a convocatòries, el termini limitat de 
les quals, normalment d’un mes, impedeix que es puguin 
presentar aquelles sol·licituds d’imperiosa urgència so-
cial, com ara quan es produeix un desnonament.

Tercer. Revisar la situació econòmica i familiar de tots 
aquells llogaters d’habitatges del parc públic que admi-
nistra l’Agència Catalana de l’Habitatge, que així ho de-
manin, per tal d’ajustar el import dels lloguers a les seves 
possibilitats reals, de forma que no superi el 30 % dels in-
gressos familiars disponibles, recuperant –en el que cal-
gui– els denominats ajuts implícits.

Quart. Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat, Secretaria de Vivienda del Ministerio de Fomen-
to, per tal que: 

a) Ampliï els recursos destinats als programes específics 
de Renda Bàsica d’emancipació per joves així com als 
d’ajudes al pagament de lloguer i a la remodelació de bar-
ris, quins recursos siguin transferits a les Comunitats au-
tònomes amb competències en matèria d’habitatge per la 
seva gestió i aplicació directa.

b) Satisfaci a la Generalitat de Catalunya els pagaments 
pendents al fons d’eficiència de l’any 2010 que li corres-
ponien.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la doble adscripció de l’Escola Miquel 
Martí i Pol, de Sabadell, a l’Institut Escola In-
dustrial i a l’Institut Pau Vila
Tram. 250-01048/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57642 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Fins fa poc, l’Escola Miquel Martí i Pol de Sabadell tenia 
la possibilitat d’oferir l’accés a l’educació secundària, a 
través de dos Instituts de Sabadell. Aquests dos Instituts 
eren l’Escola Industrial i l’Institut Pau Vila.

Durant el 2011, el Departament d’Ensenyament va optar 
per limitar aquestes vinculacions, modificant l’adscrip-
ció, en el sentit de deixar sense efecte la vinculació amb 
l’Institut l’Escola Industrial i mantenir com a única vin-
culació la de l’Institut Pau Vila.

Per justificar aquesta mesura adduïa que el creixement de 
la població escolar de Sabadell obligava a una reordena-
ció de les adscripcions de les Escoles als corresponents 
Instituts, amb l’objectiu d’assegurar les places escolars i 
no sobrepassar els límits de cada Institut. En aquest sen-
tit, havia procedit a eliminar la vinculació de l’Escola 
Miquel Martí i Pol amb l’Institut l’Escola Industrial, i a 
establir la vinculació única amb l’Institut Pau Vila.

La nova adscripció única a un sol Institut implica pol-
voritzar el dret de lliure elecció de centre, consagrat en 
la Llei d’Educació de Catalunya, i profusament difós per 
l’actual Govern. D’altra banda, la restricció està compor-
tant problemes notables relacionats amb la presència de 
germans en els centres, i amb la proximitat del centre 
d’escolarització al propi domicili.

Una solució, del Departament d’Ensenyament, aparent-
ment optimitzada sobre paper, està esdevenint notablement 
problemàtica, creant un seguit de problemes familiars i es-
colars, que han provocat la reacció de les famílies afecta-
des. Aquesta reacció s’ha traduït en nombroses accions, 
que inclouen requeriments al delegat territorial, a la inspec-
ció d’ensenyament, i al propi president de la Generalitat.

Sent que fins el moment no s’ha produït cap resposta po-
sitiva als problemes que planteja l’adscripció única, i que 
la decisió presa sembla com a mínim precipitada i poc 
madurada, a la llum de les manifestacions de les famílies 
i de les persones afectades, i sent també que, d’altra ban-
da, els problemes plantejats tenen que veure amb la con-
tradicció de principis públics, assumits formalment pel 
Govern, com són el principi de lliure elecció de centre, la 
garantia d’escolarització de germans en un mateix centre 
educatiu, i el criteri de proximitat del domicili al centre 
d’escolarització, el Grup Parlamentari Socialista presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Restablir la doble adscripció de l’Escola Miquel Martí 
i Pol de Sabadell a l’Institut l’Escola Industrial i a l’Insti-
tut Pau Vila també de Sabadell.

2. Readoptar les mesures d’adscripció d’Escoles a Ins-
tituts, en la ciutat de Sabadell, de manera que el Depar-
tament d’Ensenyament asseguri la plena vigència dels 
principis de lliure elecció de centre, la garantia d’esco-
larització de germans en un mateix centre escolar, i el 
criteri de proximitat del centre d’escolarització al propi 
domicili de les famílies.

3. Concretar un diàleg productiu amb la comunitat edu-
cativa de l’Escola Miquel Martí i Pol, i dels Instituts l’Es-
cola Industrial i Pau vila, de Sabadell, així com amb les 
corresponents associacions de pares i mares, amb objecte 
de concretar la manera de fer afectius els anteriors punts.

Palau del Parlament, 19 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la substitució i 
l’ampliació de l’Escola Les Comes, de Rodonyà
Tram. 250-01049/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 57643 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, 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 d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Les Comes del municipi de Rodonyà (Alt Camp) 
escolaritza nens de Rodonyà i de Montferri i ha vist in-
crementat el seu nombre d’alumnes els darrers anys, fruit 
d’això s’han instal·lat aules prefabricades que poden ser 
una solució temporal, però que no deixen de constatar 
el fet de que les seves instal·lacions escolars tenen man-
cances que calen solucionar. El Departament d’Educa-
ció estava treballant conjuntament amb l’Ajuntament per 
la substitució i/o ampliació del l’actual edifici escolar. El 
2010, després de cedir un solar que va resultar insufici-
ent pel que fa l’espai disponible, l’Ajuntament va fer una 
altra proposta vinculada a la utilització del solar adjacent 
del poliesportiu, i el Departament d’Educació va iniciar 
els estudis tècnics preceptius per determinar si dit espai 
s’adaptava al necessari per a la substitució i ampliació de 
l’Escola Les Comes.

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 realitzar les actuacions necessàries per a la subs-
titució i ampliació de l’Escola Les Comes, de Rodonyà 
(Alt Camp).

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel Font 
i Cardona, diputat del GP SOC; Núria Segú Ferré, dipu-
tada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Bar-
celona per a assolir una oferta de formació pro-
fessional vinculada al sector nàutic i reduir la 
desocupació juvenil del barri de la Barceloneta
Tram. 250-01050/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 57646 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós i 
March, diputat, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El 25 de febrer de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial 
de l’Estat la resolució de l’Autoritat Portuària de Barcelo-
na per la que es sotmet a informació pública la sol·licitud 
de modificació substancial de la concessió de domini pú-
blic titularitat de Marina Port Vell, S.A.U., en el port de 
Barcelona.

Els documents que descriuen el projecte de modificació 
substancial de la concessió de domini públic titularitat de 
Marina Port Vell, S.A.U., en el port de Barcelona, expo-
sen com un dels beneficis que ha d’aportar el projecte a la 
nostra ciutat és la creació de llocs de treball local, especi-
alitzat en el sector nàutic (contractistes, subministradors, 
mecànics, ebenistes, enginyers, soldadors,...). Una de les 
motivacions del projecte és la consolidació del clúster 
nàutic del port de Barcelona.

Aquesta modificació substancial de la concessió de do-
mini públic titularitat de Marina Port Vell, S.A.U., en el 
port de Barcelona posa de relleu la necessitat d’incloure 
la creació al barri de La Barceloneta d’un centre de for-
mació professional vinculat al sector nàutic, que oferei-
xi una formació especialitzada i que doni resposta a la 
demanda de professionals que preveu el projecte. Aquest 
centre de formació hauria d’estar sustentat al 100% per 
la Marina del Port Vell, S.A.U., amb un preu d’escola-
rització homologable al d’un centre públic i en el que es 
preveiés que els seus alumnes realitzessin les pràctiques 
remunerades a la pròpia Marina del Port Vell o en espais 
que es concertin dins el Port de Barcelona.

A Ciutat Vella l’atur a juliol de 2011 arribava a 9.938 per-
sones, el que representava un 9,1% de l’atur de la ciutat 
mentre que la població només representa el 7,2%, per tant, 
el pes de l’atur al districte és superior al pes que represen-
ta la seva població. La taxa d’atur a Ciutat Vella està sig-
nificativament per sobre de la del conjunt de la ciutat.

L’atur entre 16 i 19 anys al 4t trimestre de 2011 a Bar-
celona representava el 67,5% dels joves compresos entre 
aquesta franja d’edat i d’entre els 20 i els 24 anys repre-
sentava el 43,6% i més del 50% de l’atur a la ciutat té com 
a molt l’ensenyament secundari obligatori.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·laborar 
amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per 
assolir una oferta de formació professional vinculat al 
sector nàutic al barri de la Barceloneta per donar respos-
ta a les necessitats formatives i laborals del clúster nàutic 
del Port de Barcelona, millorar l’impacte social i econò-
mic del Port en els barris veïns i reduir l’elevada taxa 
d’atur juvenil del barri de la Barceloneta.

Palau del Parlament, 16 de març de 2012

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

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2009
Tram. 257-00002/09

Ponència de caràcter informatiu

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió tin-
guda el dia 27 de març de 2011, d’acord amb l’article 163.2 
del Reglament, ha nomenat la Ponència de caràcter infor-
matiu per a estudiar l’informe i el Compte general de la 
Generalitat de Catalunya corresponent al 2009 (tram. 257-
00002/09), que resta constituïda pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Joan Morell Comas

Grup Parlamentari Socialista

Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María José Garcia Cuevas

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

Jordi Miralles i Conte

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Sergi de los Ríos i Martínez

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per a la 
Independència

Uriel Bertran Arrué

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’autogovern de Catalunya
Tram. 302-00117/09

Esmenes presentades
Reg. 58235, 58355 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58235)

A la Mesa del Parlament

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, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’autogovern de Catalunya 
(tram. 302-00117/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat

«El Parlament de Catalunya constata la inviabilitat de 
l’autogovern de Catalunya dins del marc de la Consti-
tució espanyola, ratificada per la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut i emplaça a les forces polí-
tiques catalanes a plantejar i treballar per un nou horit-
zó aquesta legislatura basat en el dret del poble de Ca-
talunya a decidir lliurement el seu futur polític per mitjà 
d’una consulta sobre la constitució d’un estat propi i in-
dependent, sense cap altre límit que la seva voluntat ex-
pressada de forma lliure, democràtica i pacífica. »

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1a

«El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1. A acordar amb el conjunt de grups parlamentaris una 
estratègia per la defensa de l’autogovern i un Pla de des-
plegament de l’Estatut, amb dos objectius: 

a) Acordar les mesures que políticament i jurídica es po-
den posar en marxa per restablir les parts que la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut ha anul·lat 
o reinterpretat restrictivament, mitjançant modificacions 
normatives i acords polítics.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58355)

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 l’autogovern de Catalunya (tram. 302-
00117/09).

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

Al punt 1

«1. Fer una anàlisi completa i sistemàtica de les mesures 
polítiques i jurídiques necessàries per restablir la lletra i 
l’esperit de l’Estatut i presentar-lo al Parlament per a im-
plementar-ne les conclusions.»

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

Al punt 2

«2. A continuar realitzant les actuacions necessàries en 
els àmbits polítics i jurídics per defensar i ampliar les 
competèn cies de la Generalitat davant els intents de re-
centralització i de vulneració de competències que pugui 
impulsar el Govern de l’Estat.»

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

Al punt 3

«3. A realitzar les actuacions necessàries davant el Go-
vern de l’Estat per impulsar el desplegament de l’Esta-
tut que correspon a l’Estat o que exigeix la cooperació 
de l’Estat. En cas de no produir-se acords concrets en el 
termini de sis mesos, presentarà les iniciatives legislati-
ves que corresponguin al Parlament de Catalunya per ser 
presentades a les Corts Generals.»

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

Al punt 4

«4. Continuar realitzant les accions necessàries per a ga-
rantir el compliment del punt 11 de la Resolució 275/IX 
aprovada per aquest Parlament perquè es faci efectiu el 
pagament dels recursos econòmics que l’Estat deu a Ca-
talunya.»

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

Al punt 5

«5. A celebrar una reunió, abans del mes d’agost de 2012, 
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat per tal de 
tractar el pagament dels deutes de l’Estat amb la Genera-
litat i desbloquejar els traspassos pendents.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

«6. A celebrar abans en el termini de tres mesos una reu-
nió de la part catalana de la Comissió Mixta de Transfe-
rències per tal de definir els traspassos prioritaris a nego-
ciar amb l’Estat.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 7

7. A nomenar un membre del Govern de la Generalitat 
com a president o presidenta de la part catalana de la Co-
missió Bilateral Generalitat-Estat i de la resta de comissi-
ons mixtes Generalitat-Estat, en substitució del portaveu 
del grup de CIU al Congrés de Diputats, Josep Antoni 
Duran i Lleida.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 8

«8. A impulsar una reunió, abans de sis mesos, de la Jun-
ta de Seguretat de Catalunya per aclarir la voluntat de la 
Delegada del Govern central d’incrementar la presència 
de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya, i 
analitzar si aquestes intencions posen en perill el model 
de seguretat de Catalunya definit per l’Estatut.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 9

«9. A negociar amb el Govern de l’Estat la participació 
de la Generalitat en institucions, organismes i empre-
ses de l’Estat, entre d’altres, Banc d’Espanya, Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions, Tribunal de Comptes, Consell Eco-
nòmic i Social, Agència Tributària, Comissió Nacional 
de l’Energia, Agencia Espanyola de Protecció de Dades, 
Consell de Ràdio Televisió, ADIF, o Paradors de l’Estat.»



2 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 285

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 60

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 10

«10. A negociar amb el Govern de l’Estat la modificació 
de les normes legals necessàries per garantir que la ciuta-
dania es pugui relacionar en català, basc i gallec amb ell 
òrgans constitucionals i jurisdiccionals de l’Estat.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 11

«11. A continuar impulsant la participació de la Genera-
litat a la UNESCO.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’accessibilitat del sistema sanitari
Tram. 302-00118/09

Esmenes presentades
Reg. 58226, 58344, 58349, 58352 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58226)

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 l’accessibilitat del sistema 
sanitari (tram. 302-00118/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

– Establir, pels centres hospitalaris, un temps garantit 
màxim de sis mesos, a comptar des de la confirmació 
diagnòstica, per la realització de tot tipus d’intervenci-
ons quirúrgiques. En qualsevol cas, si la intervenció no 
es pot realitzar en el termini de sis mesos al centre on 
ha estat programada, es proposarà un altre centre on  
es pugui dur a terme dins d’aquest termini.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt

– Garantir l’accés a la informació a la xarxa del temps 
d’espera de les proves diagnòstiques, de les intervencions 
quirúrgiques, de les visites hospitalàries i de l’atenció en 
les urgències hospitalàries per centres i per especialitats.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt

– El Departament de Salut donarà compte trimestralment 
a la Comissió de Salut del Parlament de les actuacions 
realitzades per donar compliment als terminis prefixats.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58344)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, 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 es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’accessibilitat del sistema sanitari (tram. 302-
00118/09).

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

«[...] El Pla de Xoc, que haurà d’estar implementat com-
pletament durant el 2013, [...].»

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

Del punt novè,

«– Reprogramar en un termini màxim d’un mes als casos 
de cancel·lacions d’ingressos o de des-programacions de 
visites d’hospitals i centres de salut on visitin especialis-
tes motivades per necessitat dels serveis.» 

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58349)

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 l’accessibilitat del sistema sanitari (tram. 
302-00118/09).

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

Al paràgraf inicial

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar 
mesures per millorar la qualitat, l’equitat i l’accessibili-
tat del sistema sanitari públic, tenint en compte els condi-
cionants pressupostaris que comporta l’entorn econòmic 
actual. En concret, s’aplicaran mesures per avançar en 
la línia de: 

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

Al segon apartat 

«– Afavorir, en l’atenció primària, la reducció dels ter-
minis de les visites programades per ser atès pel metge o 
metgessa de família, per l’infermer o infermera i pel pe-
diatra de referència.»

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

Al tercer apartat 

«– Promoure, en el marc de les accions previstes pel Pla 
de Salut de Catalunya, la millora de la capacitat de reso-
lució de l’atenció primària, afavorint l’accés protocolitzat 
a proves diagnòstiques, l’accés a l’atenció especialitzada 
segons criteris de derivació i l’apropament de l’atenció 
especialitzada a la primària, mitjançant consultories i 
assessorament.»

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

Al quart apartat 

«– Possibilitar, d’acord amb els protocols establerts i 
consensuats amb els professionals, la derivació de paci-
ents des de l’atenció primària a centres d’ingrés sociosa-
nitaris i de salut mental.»

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

Al cinquè apartat

«– Establir, com a prioritat per a finals de l’any 2013, ter-
minis d’accés recomanats de 3 mesos (15 dies per a casos 
preferents) per a serveis especialitzats i la realització de 
proves diagnòstiques i teràpies complementàries per tal 
de garantir els circuits de diagnòstic de les diferents pa-
tologies.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al sisè apartat 

«– Garantir l’aplicació, en aquells tipus de càncer en 
què l’evidència científica ho recomani, del programa de 
diagnòstic ràpid garantint que el temps entre la sospita 
diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, quirúrgic o de 
radioteràpia sigui inferior a 30 dies. Els pacients amb 
malalties oncològiques sempre seran prioritaris, amb in-
dependència de les llistes d’espera generals.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al setè apartat 

«– Assegurar, mitjançant el Pla integral d’urgències de 
Catalunya, que els centres sanitaris disposin dels recur-
sos necessaris per poder donar resposta a les necessitats 
d’atenció urgent dels ciutadans i que l’atenció sanitària 
als pacients atesos als serveis d’urgències dels hospitals 
sigui l’adequada en qualsevol època de l’any, afavorint la 
derivació dels pacients als recursos més adients a la seva 
patologia i estat.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al vuitè apartat

«– Elaborar un nou Decret de garanties de terminis mà-
xims d’accés a intervencions quirúrgiques que asseguri 
l’aplicació de criteris clínics de priorització per pacients i 
patologies i permeti la derivació a d’altres centres sanita-
ris si la intervenció prevista no pot realitzar-se en el ter-
mini fixat en el centre on ha estat programada.»

9 Esmena núm. 9
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al novè apartat 

«– Resoldre o oferir alternatives raonables i satisfactòri-
es als casos de cancel·lacions d’ingressos o de desprogra-
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macions de visites d’hospitals i centres de salut on visitin 
especialistes, motivades per necessitat de serveis.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al desè apartat 

«– Garantir un temps de resposta de 10 minuts per als 
casos de transport sanitari urgent qualificats com a prio-
ritat zero i afavorir la reducció del temps de resposta per 
a la resta de casos i per al transport sanitari programat.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58352)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari de Ciutadans, 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 l’accessibilitat del sistema sanitari (tram. 
302-00118/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Ciutadans

Després del sisè guió s’hi afegeixen els següents punts: 

– Reprogramar de forma immediata totes les intervenci-
ons i proves diagnòstiques oncològiques endarrerides

– Proveir tots els mitjans humans i materials necessaris 
per al correcte funcionament de tots els serveis hospitala-
ris, especialment l’assignació de llits disponibles per a les 
persones ingressades

– Reobrir de forma immediata tots els quiròfans dispo-
nibles

– Prendre totes les mesures necessàries per evitar la con-
gestió, la sobrecàrrega o el tancament dels quiròfans dis-
ponibles

– Prendre totes les mesures necessàries per evitar el col-
lapse dels serveis d’urgències

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt del SP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desplegament de la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 302-00119/09

Esmenes presentades
Reg. 57478, 58221, 58343, 58350 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57478)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
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 desplegament de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial (tram. 302-00119/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 3

«3. Adoptar les mesures oportunes per tal que, a petició 
justificada de l’administració local interessada, es pugui 
modificar el destí de la totalitat o de part dels fons no dis-
posats dels projectes vigents de millora de barris, àrees 
urbanes i viles, per ser destinats a actuacions en el camp 
de millora del teixit sòcio-econòmic; de formació i ocupa-
ció; assistencials, d’integració i cohesió social o de reha-
bilitació d’habitatges.» 

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58221)

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 el desplegament de la Llei 2/2004, de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial (tram. 302-00119/09).
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1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 3

3. Garantir la dotació pressupostària i la convocatòria 
anual de projectes de barris i àrees urbanes que necessi-
ten atenció especial per a l’any 2013.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 4

4. Garantir la convocatòria d’ajuts del Fons per a la re-
gularització de les urbanitzacions amb dèficits urbanís-
tics per als anys 2012 i 2013.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 58343)

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 el desplegament de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial (tram. 302-00119/09).

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

Del punt 1

«[...] la convocatòria anual per a l’any 2013, per a la pre-
sentació [...].»

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 58350)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àre-

es urbanes i viles que requereixen una atenció especial 
(tram. 302-00119/09).

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

Al punt 1

«1. Garantir la continuïtat de l’aplicació i el desenvolu-
pament de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial, mitjançant la 
convocatòria anual, tan aviat com les disposicions pres-
supostàries ho permetin.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la territorialització del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques
Tram. 302-00120/09

Esmenes presentades
Reg. 57639, 58208, 58316, 58341 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2012

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 57639)

A la Mesa del Parlament

Carmen de Rivera Pla, portaveu adjunta del Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans, 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 territorialització del 0,7% de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques (tram. 302-00120/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Ciutadans

3. A instar el Govern de l’Estat i a la Generalitat de Cata-
lunya a complir a fer complir totes les sentències judicials 
i del Tribunal Constitucional, així com els recursos que 
corresponen rebre a Catalunya, de forma immediata en la 
propera convocatòria de subvencions derivades del 0,7% 
de l’IRPF que es publicarà aquest any 2012. 

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Ciutadans

4. Tanmateix, en reciprocitat a l’aplicació de la lleialtat 
institucional reclamada i exigida al Govern de l’Estat, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali-
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tat a acatar i a fer complir de manera immediata totes les 
sentències judicials i del Tribunal Constitucional. 

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

Carmen de Rivera Pla
Portaveu adjunta del SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58208)

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 territorialització del 0,7% de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques (tram. 302-00120/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Dels punts 1 i 3

Instar el Govern de l’Estat a acatar, de forma immediata, 
les sentències del Tribunal Constitucional (178/2011, de 
8 de novembre de 2011) en relació a les bases regulado-
res per a la concessió de subvencions sotmeses al règim 
general de subvencions de l’àrea de serveis socials, famí-
lies i discapacitat, i del Tribunal Suprem (recurs número 
6507/2009, de 16 de desembre de 2011), en relació a les 
bases i a la convocatòria de subvencions per a la realitza-
ció de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l’as-
signació tributària del 0,7% de l’IRPF. I, en aquest sentit, 
instar el Govern de l’Estat a traslladar el seu contingut en 
la convocatòria de la declaració de la renda d’aquest any 
2012 per tal que la Generalitat de Catalunya reguli, tra-
miti, resolgui i liquidi les subvencions derivades del 0,7% 
de l’IPRF.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2

Negociar, de forma immediata i d’acord amb el marc 
competencial que defineix l’article 166 de l’Estatut d’Au-
tonomia, el traspàs, a la Generalitat de Catalunya, de 
tots els recursos derivats de l’0,7% de l’IRPF que els ca-
talans i les catalanes destinen a finalitats socials, per tal 
que puguin ser gestionats íntegrament des de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 4

Determinar les accions legals que siguin necessàries en el 
supòsit que el Govern de l’Estat Espanyol es negui a com-
plir les sentències esmentades en el punt 1.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 5

Reconèixer la tasca i la perseverança dels governs de la 
Generalitat de Catalunya des del 2004 i de les entitats del 
Tercer Sector Social, els quals han permès disposar d’una 
sentència clarament favorable als interessos i les necessi-
tats de les entitats socials del nostre país.

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58316)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la territorialit-
zació del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (tram. 302-00120/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació de tot el text de la Moció. Nova redacció.

«El Parlament insta al Govern a instar al Govern de l’Es-
tat a: 

1. Acatar les sentències del Tribunal Constitucional 
(178/2011, de 8 de novembre de 2011) i del Tribunal Su-
prem (Recurs núm. 6507/2009, de 16 de desembre de 2011).

2. Traslladar, de comú acord amb les Comunitats Autò-
nomes, el contingut de les sentències esmentades a les no-
ves convocatòria de règim general i de 0,7% IRPF a fi de 
garantir a les Comunitats Autònomes amb títol compe-
tencial el fixar les bases per a la distribució i control dels 
projectes subvencionats. Establir mesures i criteris que 
permetin la gestió per part de les Comunitats Autònomes 
de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF destinat a 
finalitats socials, amb efectes en la propera convocatòria.

3. Executar tot el contingut del punt 2 atenent als interes-
sos i a les aspiracions de totes les organitzacions socials 
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–de tots els àmbits territorials i nivells– que fins al dia 
d’avui s’han beneficiat d’aquests fons.

4. A fi de vetllar pel compliment d’aquesta moció, a pre-
sentar en el transcurs del present any, una fórmula acor-
dada amb les comunitats autònomes en Conferència sec-
torial d’Assumptes Socials, amb els grups parlamentaris 
al Congrés dels Diputats i consensuades amb les organit-
zacions socials, que conciliï els drets d’aquestes organit-
zacions, en l’àmbit autonòmic i en l’àmbit estatal.»

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58341)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la territorialització del 
0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
(tram. 302-00120/09).

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

De l’apartat 1

«1. Sol·licitar al Govern de l’Estat que doni compliment a 
les sentencies del Tribunal Constitucional 178/2011, de 8 
de novembre de 2011, en relació a les bases reguladores 
de 2005 per a la concessió de subvencions sotmeses al 
règim general de subvencions de l’àrea de serveis socials, 
famílies i discapacitats i, del Tribunal Suprem de 16 de 
desembre de 2011 (recurs núm. 6507/2009) en relació a 
les bases i a la convocatòria de subvencions de 2008 per 
a la realització de cooperació i voluntariat social a càr-
rec de l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques (IRPF).»

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

De l’apartat 2

«2. Reclamar al Govern de l’Estat que, d’acord amb els 
avenços dels darrers anys, continuï intensificant la par-
ticipació, coordinació i col·laboració de l’Estat amb les 
Comunitats Autònomes augmentant el seu paper en la 
presa de decisions sobre les prioritats, convocatòries i 
resolució d’aquestes subvencions. En aquest sentit, per 
a la convocatòria d’enguany, sol·liciti una participació 
molt activa de les Comunitats Autònomes mitjançant la 
sol·licitud de prioritats de les Convocatòries (en relació 
a l’IRPF), i la Reunió de Directors Generals d’Assumptes 

Socials i la Reunió de la Conferència Sectorial d’Assump-
tes Socials (en relació a ambdues convocatòries).» 

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

De l’apartat 3

«3. Demanar al Govern de l’Estat que adopti les decisi-
ons i prengui les mesures necessàries en la propera con-
vocatòria, per que tinguin en compte i siguin plenament 
respectuoses amb el contingut de les referides sentències.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’emissió de certificats d’adequa-
ció de l’habitatge i d’informes d’inserció so-
cial per a estrangers
Tram. 302-00121/09

Esmenes presentades
Reg. 58207, 58224, 58315, 58351 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58207)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’emissió de certificats d’adequació de l’habitatge i 
d’informes d’inserció social per a estrangers (tram. 302-
00121/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 1

Donar a conèixer amb periodicitat trimestral el nombre 
de certificats d’habitatges adient pel reagrupament fami-
liar i els informes d’arrelament que acrediten la inserció 
social dels immigrant en situació irregular emesos per la 
Direcció General per a la Immigració de la Generalitat i 
requerir al Govern de l’Estat les dades relatives a les sol-
licituds de reagrupament familiar i d’arrelament accep-
tades i rebutjades per a donar-les a conèixer amb perio-
dicitat trimestral.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 2

Elaborar una estadística en relació a l’emissió de certifi-
cats d’habitatges adient pel reagrupament familiar i els 
informes d’arrelament que acrediten la inserció social en 
la que es reflecteixi, entre altres dades que es considerin 
oportunes, el nombre de sol·licituds registrades i el resul-
tat de les mateixes, conjuntament amb les dades facilita-
des per l’Estat respecte el resultat final d’aquestes trami-
tacions.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

Unificar els criteris que utilitza la Generalitat de Cata-
lunya i els Ajuntaments per l’atorgament dels certificats 
d’habitatges adient pel reagrupament familiar, seguint el 
que s’estableix a la Guia de Recomanacions per a la ges-
tió del fet migratori des del Món Local consensuada en-
tre el Govern i la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; i els in-
formes d’arrelament que acrediten la inserció social dels 
immigrant en situació irregular amb els emprats per l’Ad-
ministració General de l’Estat d’acord amb el que s’esta-
bleix a la Llei d’Acollida (Llei 10/2010) per al certificat de 
Primera Acollida.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 4

Donar recolzament tècnic i econòmic als ajuntaments ca-
talans per tal que el treball de camp necessari per emetre 
els certificats d’habitatge adient i els informes d’arrela-
ment es faci amb les garanties adients, garantint en tot 
cas la correcció de les dades necessàries per l’atorgament 
d’aquests documents, així com exigir al Govern de l’Es-
tat el manteniment del Fons d’Acollida Integració i Reforç 
Educatiu als nivells del pressupost 2009.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5

Desplegar la Llei d’Acollida, presentar el seu Reglament 
al Parlament en un termini de 3 mesos, emprendre mesu-
res per garantir l’accés universal a la formació en llengua 
catalana a totes les persones immigrades en un termini 
de 5 anys.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Un nou punt 6

Donar compliment a allò que s’estableix a l’article 9 de 
la Llei d’Acollida pel que fa a l’aprenentatge de les dues 
llengües oficials: El servei de primera acollida, finida la 
formació en llengua catalana, ha d’oferir la formació per 
a adquirir les competències bàsiques en llengua castella-
na a les persones que hagin assolit l’adquisició de compe-
tències bàsiques en llengua catalana i que ho sol·licitin o 
ho requereixin.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 7

Modificar el punt 5è de la Instrucció 1/2012 del Depar-
tament de Benestar i Família referit al Coneixement lin-
güístic per tal de demanar, tal i com s’acordà en el Pacte 
Nacional per a la Immigració i s’establí a la Llei d’Acolli-
da, un nivell de coneixement del català equivalent al que 
en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llen-
gües es defineix com a Competències lingüístiques bàsi-
ques, nivell A2, i que per al Consorci de Normalització 
lingüística són 3 mòduls de 45 hores anomenats cursos 
bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

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

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 58224)

A la Mesa del Parlament

Carmen de Rivera Pla, portaveu adjunta del Subgrup 
Parlamentari de Ciutadans, 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 l’emissió de certificats d’adequació 
de l’habitatge i d’informes d’inserció social per a estran-
gers (tram. 302-00121/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
SP de Ciutadans

3. Unificar els criteris que utilitza la Generalitat de Ca-
talunya i els ajuntaments amb els emprats per l’Adminis-
tració General de l’Estat per l’atorgament dels certificats 
d’habitatges adients pel reagrupament familiar i els in-
formes d’arrelament que acrediten la inserció social dels 
immigrants en situació irregular amb els emprats per 
l’Administració General de l’Estat.
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2 Esmena núm. 2
De supressió
SP de Ciutadans

5. Posar en marxa en el termini de tres mesos un pla que 
tingui per objectiu que la integració dels nouvinguts a Ca-
talunya es realitzi en català i en castellà, les dues llengües 
oficials de Catalunya, garantint així la plena integració en 
la nostra societat.

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Ciutadans

6. L’expedició dels certificats d’arrelament que acrediten 
la inserció social dels immigrants en situació irregular es 
farà en total conformitat amb la legislació estatal en la 
matèria, i en cap cas es podrà supeditar aquesta expe-
dició a un determinat nivell lingüístic o al coneixement 
d’una llengua determinada 

4 Esmena núm. 4
D’addició
SP de Ciutadans

7. La Direcció General per a la Immigració de la Ge-
neralitat de Catalunya, a l’hora de fixar les condicions 
per a l’expedició de certificats d’arrelament, no tindrà en 
compte altre criteri que el del compliment per part de les 
persones receptores de la legalitat estatal en la matèria. 

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

Carmen de Rivera Pla
Portaveu adjunta del SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58315)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu i Consol Prados Martí-
nez, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’emissió de cer-
tificats d’adequació de l’habitatge i d’informes d’inserció 
social per a estrangers (tram. 302-00121/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

1. Donar a conèixer, per part de la Generalitat de Cata-
lunya i la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, 
amb periodicitat trimestral [...]

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

2. Demanar a la Delegació del Govern de l’Estat a Cata-
lunya, l’elaboració d’una estadística [...]

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

Al final del text

3. [...] situació irregular amb els emprats de l’Administra-
ció General de l’Estat tal i com preveu el Pacte Nacional 
per a la Immigració.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP Socialista

De tot el punt 4

4. Donar el suport tècnic i econòmic als ajuntaments pel 
que fa a l’emissió de certificats d’habitatge i informes 
d’arrelament i reclamar al Govern de l’Estat una major 
dotació del Fons de Suport a l’Acollida i la integració, així 
com la renovació del Pla pilot d’actuació integral en bar-
ris de Catalunya amb alt índex de població immigrada.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP Socialista

De tot el punt 5

5. Continuar treballant per a la integració i el coneixe-
ment de les llengües i del país, amb instruments com és 
l’execució del Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012 
i el desplegament de la Llei d’Acollida de les persones im-
migrades i retornades a Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Consol Prados Martínez
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58351)

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 l’emissió de certificats d’adequació de 
l’habitatge i d’informes d’inserció social per a estrangers 
(tram. 302-00121/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1.Informar periòdicament sobre la confecció dels infor-
mes d’estrangeria que elabora la Generalitat de Catalu-
nya en funció de les noves competències que li atorga el 
Reglament RD557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova 
el reglament de la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener 
sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 
seva integració social, desprès de la seva reforma per la 
llei orgànica 2/2009.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

2. Elaborar una estadística en relació a l’emissió de certi-
ficats d’habitatges adient pel reagrupament familiar i els 
informes d’arrelament que acrediten la inserció social en 
la que es reflecteixi, entre altres dades que es considerin 
oportunes, el nombre de sol·licituds registrades i el resul-
tat de les mateixes.

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

Al punt 3

«3. Desplegar, tal i com el Govern ha presentat i ha pre-
vist, la instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la 
Immigració del Departament de Benestar Social i Fa-
mília per la qual s’estableixen els criteris generals per a 
l’elaboració dels informes d’estrangeria.»

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

Al punt 4

«4. Reclamar al Govern de l’Estat l’assignació dels re-
cursos econòmics que permetin millorar el suport tècnic 
i econòmic als ajuntaments catalans per emetre amb ga-
ranties i dins del termini, els certificats d’habitatge adient 
i els informes d’arrelament.»

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

Al punt 5

5. Posar en marxa en el termini de tres mesos un pla que 
tingui per objectiu que la integració dels nouvinguts a Ca-
talunya es realitzi en català i en castellà, les dues llengües 

oficials de Catalunya, garantint així la plena integració en 
la nostra societat.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aeroport de Reus
Tram. 302-00122/09

Esmenes presentades
Reg. 57887, 58210, 58227, 58317, 58354 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2012

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 57887)

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 l’aeroport 
de Reus (tram. 302-00122/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Substituir els 6 punts de la Moció per un punt únic, amb 
el següent redactat: 

Reclamar la competència exclusiva per a la Generalitat 
sobre els aeroports catalans actualment gestionats per 
AENA, entre ells el de Reus, en benefici de la seva millor i 
més eficaç administració.

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58210)

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, 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 l’aeroport de Reus (tram. 302-00122/09).



2 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 285

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 69

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 7

7. Incorporar l’Ajuntament de Constantí com a nou mem-
bre de la Taula estratègica de l’aeroport de Reus, ja que 
més d’un 40% dels terrenys que ocupa aquest aeroport 
es troben dins el terme municipal d’aquest municipi del 
Tarragonès.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 8

8. Reclamar al Govern de l’Estat que tant bon punt s’ob-
tingui la majoria catalana en la gestió de l’Aeroport de 
Barcelona, es desclassifiquin i traspassin els Aeroports 
de Girona, Sabadell i Reus.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 9

9. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat 
perquè AENA no incrementi les taifes aeroportuàries dels 
aeroports de Reus i Girona 

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 10

10. Vetllar per l’existència d’un model aeroportuari cata-
là, especialitzat on l’aeroport del Prat esdevingui un hub 
propiciant els acords amb companyies aèries que vulguin 
fer de Barcelona la seva principal base d’operacions per 
a generar vols intercontinentals i mantenint i incremen-
tant les companyies aèries que operen als aeroports Reus 
i Girona.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Sergi de los Ríos Martínez 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. 
58227)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 

la interpel·lació al Govern sobre l’aeroport de Reus (tram. 
302-00122/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 4

4. Fomentar de forma prioritària la connectivitat de l’Ae-
roport de Reus amb els aeroports del nord i el sud d’Es-
panya i treballar de manera efectiva per la seva connexió 
directa amb els aeroports de França, Itàlia i Polònia.

4. Fomentar la connectivitat de l’Aeroport de Reus amb 
els aeroports d’Espanya i Europa, especialment amb 
aquelles ciutats i països emissors de turisme cap a la Cos-
ta Daurada.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 6

6. Posar en marxa les accions necessàries que facin possi-
ble el manteniment de l’operativitat de l’Aeroport de Reus 
de cara a la temporada l’hivern 2012-2013.»

6. Incorporar a l’acord signat amb Ryanair per un import 
de 3,2 milions d’euros i què suposa un 50% menys de ru-
tes i una davallada de l’operativa del 60% l’obligació de 
mantenir determinades rutes durant la temporada d’hi-
vern, perquè no es torni a produir la situació de manca 
d’operacions comercials de l’hivern de 201-2012 tan per-
judicial per a l’activitat econòmica del territori.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. Instar a AENA a obrir expedient informatiu a l’empresa 
que té contractada a l’aeroport de Reus Lesma Handling 
per incompliment de l’horari operatiu durant tot l’hivern, 
mentre l’altra empresa Iberia handling si ha complert 
amb l’horari i amb el manteniment del personal impres-
cindible.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58317)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Soci-



2 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 285

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 70

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 
l’aeroport de Reus (tram. 302-00122/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 7

«7. Activar coordinadament amb la direcció de l’aeroport 
un Pla Social per a la reinserció laboral dels treballadors 
afectats pel tancament de les activitats el mes d’octubre 
de l’any 2011.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 8

«8. Reclamar al Govern de l’Estat l’inici del procés de 
la gestió individualitzada i descentralitzada de l’Aeroport 
de Reus, constituint en el termini de tres mesos un òrgan 
rector participat per lesa administracions locals, el Go-
vern de la Generalitat, el Govern de l’Estat i els agents 
econòmics i socials interessats del Camp de Tarragona.»

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58354)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, portaveu, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’aeroport de Reus (tram. 302-00122/09).

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

Al punt 1

«1. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per a aconseguir el traspàs de la gestió de l’aeroport 
de Reus, igual que el de Girona - Costa Brava i el de Sa-
badell.»

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

Al punt 2

«2. Instar al Govern de l’Estat que, de manera transitò-
ria fins que no es faci efectiu el traspàs, doti a l’Aeroport 
de Reus i la resta d’aeroports catalans ara gestionats per 
AENA, d’una gestió individualitzada que compti amb una 
posició determinant de les administracions territorials en 
les decisions estratègiques.»

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

Al punt 3

«3. Establir la diversificació de destinacions i la deses-
tacionalització com a eixos bàsics i estratègics en l’actu-
ació de l’activitat aeroportuària de l’Aeroport de Reus.»

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

Al punt 4

«4. Analitzar, en el marc de la Taula Estratègica de l’Ae-
roport de Reus i fins que no canviï el model, els nous ob-
jectius i les necessitats actuals d’aquesta infraestructura 
aeroportuària, per tal de començar a treballar més inten-
sament en la diversificació de destinacions, l’obertura de 
nous mercats i aconseguir una desestacionalització real i 
perdurable»

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

Al punt 5

«5. Adoptar les mesures necessàries i dur a terme les ac-
cions pertinents amb l’objectiu que l’Aeroport de Reus 
torni a ser base operativa de la companyia aèria Ryanair, 
donant així compliment a la Resolució 398/IX d’aquesta 
Cambra.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

«6. Fomentar una major connectivitat de l’Aeroport de 
Reus amb aeroports d’arreu d’Europa, així com també 
amb destinacions internacionals fora del continent euro-
peu.»
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

Nou punt 7 

«7. Posar en marxa les accions necessàries que facin pos-
sible el manteniment de l’operativitat de l’Aeroport de 
Reus de cara a la temporada l’hivern 2012-2013.»

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la difusió de la balança fiscal en-
tre Catalunya i l’Estat espanyol i dels avan-
tatges del pacte fiscal en la línia del concert 
econòmic
Tram. 302-00123/09

Esmenes presentades
Reg. 58347 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58347)

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 difusió de la balança fiscal entre Cata-
lunya i l’Estat espanyol i dels avantatges del pacte fiscal 
en la línia del concert econòmic (tram. 302-00123/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1. Plantejar i executar, tenint en compte i d’acord amb 
les disponibilitats pressupostaries, i les polítiques d’aus-
teritat del Govern, una campanya comunicativa dirigida 
al conjunt de la ciutadania de Catalunya, pensada en do-
nar la màxima informació i amb la màxima transparèn-
cia, amb l’objectiu d’explicar què és la balança fiscal i 
què significa el pacte fiscal en la línia del concert econò-
mic. El motiu de la campanya és informativa i es realit-
zarà sense postulats ideològics, d’una manera divulgativa 
i rigorosa.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

2. Fer la màxima difusió de la campanya a fi que sigui ben 
present a la vida diària dels catalans i les catalanes perquè 
coneguin, amb tota la informació al seu abast i de manera 
entenedora, la balança fiscal i què significa el pacte fiscal 
en la línia del concert econòmic. En aquesta línia, la cam-
panya hauria d’incloure tanques publicitàries i material 
informatiu imprès (cartells i tríptics). Així mateix s’apli-
carà un programa de premsa i publicitat amb insercions en 
mitjans de comunicació massius; pàgina web informativa 
i informació a les xarxes socials; jornades informatives i 
diverses onades d’spots a TV i falques de ràdio amb mis-
satges per part de persones de reconegut prestigi en diver-
ses matèries.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques industrials i turís-
tiques
Tram. 302-00124/09

Esmenes presentades
Reg. 58212, 58318, 58353 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.03.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58212)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques industrials i 
turístiques (tram. 302-00124/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 4

4. Fer una estimació real dels costos i beneficis derivats 
del projecte presentat per la companyia «Las Vegas Sands 
Corporation» i els altres dos projectes que segons la prò-
pia conselleria està negociant.
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4. El Parlament de Catalunya rebutja que el projecte pre-
sentat per la companyia «Las Vegas Sands Corporation» 
sigui instal·lat a Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Davant les dificultats de finançament dels diferents 
sectors productius, l’Institut Català de Finances reforça-
rà la seva funció de suport al finançament del sector in-
dustrial, així com al sector agroalimentari.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt nou

9. L’Institut Català de Finances destinarà els recursos ne-
cessaris a avançar una part dels diners dels productes fi-
nancers que té la secció de crèdit de la Cooperativa de 
l’Aldea amb venciment a llarg termini, per tal de que els 
319 comptes afectats es puguin desbloquejar i que les per-
sones afectades puguin recuperar els seus estalvis el més 
aviat possible, tal i com es va acordar en el Pla presentat 
pel Govern el desembre de 2011.

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58318)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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 les políti-
ques industrials i turístiques (tram. 302-00124/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició en el punt 3 de la Moció.

«3. Trametre al Parlament en el termini màxim d’un mes 
la relació ordenada i quantificada de les mesures previs-
tes en el PPIC i dels projectes d’innovació empresarial 
que recull el Pressupost de la Generalitat de Catalunya 
pel 2012.»

Palau del Parlament, 26 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58353)

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 les polítiques industrials i turístiques 
(tram. 302-00124/09).

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

Al punt 2

«2. Impulsar el recent aprovat Pla d’actuacions industri-
al i empresarial del Govern de Catalunya per al període 
2012/2014 (PAIE) ja que esdevé un veritable full de ruta 
de la política industrial catalana per aquesta dècada.»

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

Al punt 3

«3. Trametre al Parlament en el termini màxim d’un mes 
la relació ordenada i quantificada de les mesures previs-
tes en el PAIE»

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

Al punt 4

«4. Valorar, un cop coneguda i confirmada la voluntat de 
la companyia “Las Vegas Sands Corporation” de realit-
zar el seu projecte a Catalunya, si s’adequa a les necessi-
tats i estratègies de Catalunya.»

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

Al punt 5

«5. Fer una valoració del projecte presentat per la com-
panyia “Las Vegas Sands Corporation” i d’altres projec-
tes que puguin sorgir, un cop coneguda i confirmada la 
seva voluntat de realitzar el seu projecte a Catalunya.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

«6. Garantir la igualtat d’oportunitats de tots els agents 
i empreses del sector d’acord amb la normativa vigent».

Palau del Parlament, 27 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2011
Tram. 360-00006/09

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe 
en la sessió núm. 6, tinguda el 19.03.2012 (DSPC-C 263).

3.40. PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre l’embarga-
ment preventiu i el comís dels productes de 
la delinqüència en la Unió Europea
Tram. 295-00185/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58320).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg.  58448).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 30.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 29.03.2012.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre les normes 
comptables i els plans d’acció aplicables a 
les emissions i absorcions de gasos d’efecte 
d’hivernacle resultants de les activitats em-
marcades en l’ús de la terra, el canvi d’ús de 
la terra i la silvicultura
Tram. 295-00186/09

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58320).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.03.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2012.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00031/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 28, 28.03.2012, DSPC-P 47

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març 
de 2012, ha estudiat el dictamen de la Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves dades 
manifestades pel diputat Josep M. Sabaté Guasch relati-
ves a les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament, el Ple del Parlament esta-
bleix la situació de compatibilitat del diputat Josep M. 
Sabaté Guasch.

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

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

Renúncia de Joan Maria Roig i Grau a la con-
dició de senador representant de la Genera-
litat al Senat

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data 19 de març de 2012, Joan Maria 
Roig i Grau ha renunciat a la condició de senador repre-
sentant de la Generalitat al Senat, càrrec per al qual va 
ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 
9 de febrer de 2011, d’acord amb l’article 61.a de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, amb els articles 5 i 6 de la 
Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designa-
ció dels senadors que representen la Generalitat al Senat, 
i amb l’article 152 del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 19 de març de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Cessament dels membres del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data 30 de març de 2012, d’acord 
amb l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 2/2012, del 22 
de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual, i la disposició addicional primera de la Llei 
2/2012, han pres possessió de llurs càrrecs els nous mem-
bres del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Atesa aquesta designació, An-
na Balletbò i Puig, Eduard Berraondo i Cavallé, Brauli 
Duart i Llinares, Xavier Guitart i Domènech, Roger Lop-
pacher i Crehuet, Núria Llorach i Boladeras, Enric Marín 
i Otto, Joan Manuel del Pozo i Àlvarez, Armand Que-
rol i Gasulla, Àngela Vinent i Besalduch i Josep Viñeta 
i Balcells han cessat en llurs càrrecs com a membres del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/09

Substitució de diputats
Reg. 57693 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

Alta:  Dolors López Aguilar

Baixa: María de los Llanos de Luna Tobarra
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4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09

Substitució de diputats
Reg. 57444 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

Alta: Joan Morell i Comas

Baixa: Josep Rull i Andreu

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 411-00005/09

Constitució, ratificació de la presidenta i elecció 
de la vicepresidenta i de la secretària
Coneixement: Comissió de la Infància, 21.03.2012

Comissió de la Infància

El dia 21 de març de 2012 en la sessió que ha convocat la 
presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de 
la Infància.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del Re-
glament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 14 de febrer, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Anna Figueras i Ibàñez

Montserrat Roura i Massaneda

Grup Parlamentari Socialista

Caterina Mieras i Barceló

Núria Ventura Brusca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Sonia Esplugas González

Marisa Xandri Pujol

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

Laura Massana Mas

Hortènsia Grau Juan

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Carme Capdevila i Palau

Pere Bosch i Cuenca

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència

Antoni Strubell i Trueta

El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost 
la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’arti-
cle 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament 
del 7 de febrer de 2012 ha designat presidenta la diputada 
Caterina Mieras i Barceló, la qual ha estat ratificada per 
la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 41.1 i 2 i els concordants 
del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresidenta la 
diputada Anna Figueras i Ibàñez, i secretària, la diputada 
Laura Massana Mas.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Laura Massana Mas Caterina Mieras i Barceló

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 Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 57631 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica que l’Il·lustre diputat Sr. Oriol 
Amorós i March ha estat designat membre de la Comis-
sió d’Estudi de la Seguretat Viària, pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de març de 2012

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC 
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 296/IX, 
sobre la campanya de comunicació per a la va-
lorització del suro
Tram. 290-00285/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57697 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00285/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 296/IX, 
sobre la campanya de comunicació per a la valorització 
del suro.

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 296/IX, sobre la campanya de 
comunicació per a la valorització del suro (núm. tram. 
290-00285/09), us informo del següent: 

En l’actual escenari de forta restricció pressupostària i 
limitació de la despesa, cal dedicar els recursos a les me-
sures més efectives des del punt de vista del cost-benefici 
i evitar al màxim les duplicitats.

Els pressupostos del 2012, recentment aprovats, no han 
permès donar suport a la campanya de comunicació 
d’àmbit estatal per a la valorització del suro.

El Govern de la Generalitat s’ha vist obligat a prioritzar 
els plans d’actuació de suport a la competitivitat empre-
sarial i, en aquest sentit, les campanyes de comunicació 
no han pogut tenir un caràcter prioritari.

D’altra banda, l’Institut Català del Suro du a terme, des 
de fa temps i amb molta eficàcia, actuacions de promo-
ció del producte i del sector en general, per la qual cosa 
abans d’endegar noves iniciatives cal veure l’encaix en 
les ja existents.

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 297/IX, 
sobre la promoció de l’artesania del suro
Tram. 290-00286/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57698 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00286/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 297/IX, 
sobre la promoció de l’artesania del suro.

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 297/IX, sobre la promoció de 
l’artesania del suro (núm. tram. 290-00286/09), us infor-
mo del següent: 

S’han començat els treballs per incloure en els progra-
mes de foment de l’Artesania a Catalunya (Empremtes de 
Catalunya) la incorporació de tots aquells productes del 
suro que compleixin els requisits establerts.

Amb anterioritat a aquesta Resolució, l’Incasòl ja incloïa 
en els plecs de clàusules tècniques per la licitació d’obres 
d’habitatge, mesures per incentivar la utilització de ma-
terials com el suro i d’altres que puguin suposar millores 
mediambientals en el procés de construcció.

En concret, a l’apartat 7.2 Criteris de valoració. Actua-
cions mediambientals, es valoren positivament aquelles 
ofertes que incloguin materials amb les següent carac-
terístiques: 

– «Proposta d’utilització de materials reciclats o recicla-
bles, preferentment aquells que disposin d’una certifica-
ció mediambiental.»

– «Altres propostes que suposin millores mediambiental-
ment favorables per al procés constructiu de l’obra i per 
al seu resultat final.»

En base a aquests plecs, l’Incasòl va construir promoci-
ons com la de 24 habitatges al carrer Còrdova, 2 i 4, al 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, que inclou 
en la seva façana aïllaments de suro.

Cal dir que els nous plecs de licitacions de concursos 
d’obra de construcció d’habitatges inclouran clàusules de 
valoració de les ofertes que incentivin la utilització del 
suro com a material constructiu, com per exemple aïlla-
ments tèrmics, paviments o elements de decoració.

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 301/IX, 
sobre la participació de treballadors desocu-
pats provinents d’empreses auxiliars del sec-
tor de l’automòbil en els cursos de formació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fa-
bricació del nou model de l’Audi Q3
Tram. 290-00290/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57699 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00290/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 301/IX, 
sobre la participació de treballadors desocupats provi-
nents d’empreses auxiliars del sector de l’automòbil en 
els cursos de formació del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya per a la fabricació del nou model de l’Audi Q3.

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 301/IX, sobre la participació 
de treballadors desocupats provinents d’empreses auxili-
ars del sector de l’automòbil en els cursos de formació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabricació del 
nou model de l’Audi Q3 (núm. tram. 290-00290/09), us 
informo del següent: 

El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), va col·laborar 
amb l’empresa SEAT en el procés de preselecció i forma-
ció de persones desocupades per incorporar-les al procés 
de producció del model AUDI Q-3 a la planta de Marto-
rell de l’empresa SEAT.

Aquesta col·laboració s’emmarca en el programa de qua-
lificació professional Forma i Contracta subvencionat pel 
SOC, tal com es detalla a continuació: 

Les persones a les quals va adreçada aquesta actuació 
són persones desocupades inscrites a les oficines de Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya com a demandants 
d’ocupació.

En aquest context, l’empresa SEAT va definir al SOC 
tant les característiques de l’oferta d’ocupació com els 
perfils professionals requerits: el nombre dels llocs de 
treball a cobrir, les tasques i funcions, el nivell d’estudis, 
les competències professionals, etc.

Les oficines de Treball van fer una primera preselecció 
de les persones candidates que complien els perfil sol-
licitats per l’empresa. Un cop fet aquest primer pas, els 
candidats i candidates van haver de superar unes proves 
que van consistir en: un test de competències personals, 
una prova de destresa manual i, finalment, una entrevis-
ta personalitzada. Les persones que van superar aquestes 
proves les van derivar a l’empresa perquè es fes càrrec 
de la selecció final. Posteriorment, les persones seleccio-
nades van participar en un procés de formació amb l’ob-
jectiu de capacitar-les per al lloc de treball concret. Un 
cop finalitzada la formació, l’empresa va incorporar les 
persones que van superar aquest el procés com a treba-

lladores de la seva plantilla, ja que la potestat per fer les 
contractacions corresponia únicament a SEAT.

Per concloure cal dir que a través del programa del For-
ma i Contracta del SOC, l’empresa SEAT, fins a aquest 
moment, ha formalitzat 790 contractes i, per tant, ha su-
perat el 60% mínim de contractacions que estableix la 
seva normativa. És destacable també el fet que la major 
part de les contractacions són indefinides.

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 303/IX, 
sobre el garantiment de la recepció del senyal 
de TDT a l’Alta Ribagorça, les Garrigues, el Pa-
llars Jussà, el Pallars Sobirà, la Segarra i el Sol-
sonès
Tram. 290-00292/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57700 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00292/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 303/IX, 
sobre el garantiment de la recepció del senyal de TDT 
a l’Alta Ribagorça, les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pa-
llars Sobirà, la Segarra i el Solsonès.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

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 303/IX, sobre el garantiment 
de la recepció del senyal de TDT a l’Alta Ribagorça, les 
Garrigues, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Segarra 
i el Solsonès (núm. tram. 290-00292/09), us informo del 
següent: 

D’acord amb els criteris i especificacions del pla Cata-
lunya Connecta, i ateses les restriccions pressupostaries, 
les línies elèctriques amb un import superior als 150.000 
euros (IVA inclòs) no s’executaran, si no s’obté una con-
tribució addicional per completar el pressupost.

Segons la valoració de l’avantprojecte, el cost de la línia 
elèctrica d’aquesta infraestructura és de 431.290 euros, 
molt superior als criteris esmentats (El preu promig de 
les línies elèctriques que ha promogut el pla Catalunya 
Connecta, fins al moment actual, és de 60.000 euros).

Cal tenir en compte que al cost de la línia elèctrica, cal 
sumar-hi la construcció de la torre i la instal·lació dels 
equips que han d’oferir els diferents serveis. Sumant un 
total de 814.790 euros

Finalment, cal tenir en compte que, la Generalitat de Ca-
talunya, per a aquells nuclis i disseminats on el cost de 
construcció d’una torre és molt elevat i la cobertura ter-
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restre és limitada, ha promogut els serveis via Satèl·lit. 
Podeu trobar més informació sobre aquests serveis als 
llocs web següents: 

Pla Catalunya Connecta

http://www.catalunyaconnecta.cat

Televisió digital terrestre via satèl·lit (TDT SAT)

http://www.tdt.cat

Banda ampla satèl·lit (BAR SAT)

http://www.barsat.cat

En aquest sentit, el número de famílies que disposen 
d’aquest servei a la zona és el següent: 

TDT-Sat Bar-Sat

Beget 6 14
Rocabruna 0 7
Camprodon - 5

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 304/IX, 
sobre l’obertura d’una oficina de treball de la 
Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona
Tram. 290-00293/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57701 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00293/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 304/IX, 
sobre l’obertura d’una oficina de treball de la Generalitat 
al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

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 304/IX, sobre l’obertura d’una 
oficina de treball de la Generalitat al districte de Sants-
Montjuïc de Barcelona (núm. tram. 290-00293/09), us 
informo del següent: 

Estava previst ubicar l’Oficina de Treball de Sants-Mont-
juïc a l’edifici dels Serveis Territorials a Barcelona de 
l’antic Departament de Treball.

El Govern de la Generalitat va iniciar l’any 2011 el pro-
cés de venda d’alguns dels seus immobles i la seu del Ser-
veis Territorials a Barcelona n’era un d’ells. Així doncs, 
tenint en compte les circumstàncies tant pel fa a la venda 
possible de l’immoble com per l’actual situació pressu-
postària, el Departament d’Empresa i Ocupació està va-
lorant si és viable o no el fet d’instal·lar aquesta Oficina 
en el lloc previst inicialment o si cal analitzar nous espais 

amb la racionalització de les oficines de treball, en base 
al número d’usuaris i usuàries i les seves necessitats, així 
com la connectivitat en transport públic.

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 305/IX, 
sobre el compliment de la Moció 9/IX i sobre 
el manteniment de la producció d’Ossa Motor 
a Catalunya
Tram. 290-00294/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57702 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00294/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 305/IX, 
sobre el compliment de la Moció 9/IX i sobre el manteni-
ment de la producció d’Ossa Motor a Catalunya.

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 305/IX, sobre el compliment 
de la Moció 9/IX i sobre el manteniment de la producció 
d’Ossa Motor a Catalunya (núm. tram. 290-00294/09), us 
informo del següent: 

El Govern va donar compliment als dos punts de la Mo-
ció 9/IX, elaborant un pla de suport al sector de la moto-
cicleta, que va ser presentat el passat mes de juny i que 
actualment es continua executant i incorporant la políti-
ca industrial com un dels eixos estratègics de l’acció de 
govern, la qual cosa s’ha materialitzat en l’aprovació per 
part del Govern del Pla de Mesures Industrials i Empre-
sarials i la creació del Consell Català de l’Empresa com 
a espai de concertació entre el Govern i els agents econò-
mics i socials.

El Govern està fent un seguiment intensiu del projecte 
empresarial d’Ossa i li ha donat suport des del moment 
en què els actuals propietaris van recuperar la marca i 
després que els propietaris fessin diverses declaracions 
als mitjans valorant la possibilitat de traslladar l’empresa 
fora de Catalunya, el Govern ha intensificat els contactes 
i amb l’objectiu de reconduir la situació. En aquest sen-
tit, s’ha plantejat a l’empresa un esquema de finançament 
d’acord amb els instruments financers de l’ICF i ACC1Ó, 
la qual cosa s’ha concretat en el finançament dels projec-
tes de desenvolupament de nous models.

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 306/IX, 
sobre les actuacions per a evitar el tancament 
o la deslocalització d’Ossa Motor i d’altres em-
preses del sector de la motocicleta
Tram. 290-00295/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57703 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00295/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 306/IX, 
sobre les actuacions per a evitar el tancament o la deslo-
calització d’Ossa Motor i d’altres empreses del sector de 
la motocicleta.

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 306/IX, sobre les actuacions 
per a evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Mo-
tor i d’altres empreses del sector de la motocicleta (núm. 
tram. 290-00295/09), us informo del següent: 

El Govern està fent un seguiment intensiu del projecte 
empresarial d’Ossa i li ha donat suport des del moment 
en què els actuals propietaris van recuperar la marca i 
després que els propietaris fessin diverses declaracions 
als mitjans valorant la possibilitat de traslladar l’empresa 
fora de Catalunya, el Govern ha intensificat els contactes 
i amb l’objectiu de reconduir la situació. En aquest sen-
tit, s’ha plantejat a l’empresa un esquema de finançament 
d’acord amb els instruments financers de l’ICF i ACC1Ó, 
la qual cosa s’ha concretat en el finançament dels projec-
tes de desenvolupament de nous models.

El Govern va donar compliment a la Moció 9/IX, ela-
borant un pla de suport al sector de la motocicleta, que 
va ser presentat el passat mes de juny i que actualment 
es continua executant i incorporant la política industrial 
com un dels eixos estratègics de l’acció de govern, la qual 
cosa s’ha materialitzat en l’aprovació per part del Govern 
del Pla de Mesures Industrials i Empresarials.

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 310/IX, 
sobre el traspàs de la titularitat de la Llar del 
Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Segrià)
Tram. 290-00299/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57348 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00299/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 310/IX, 
sobre el traspàs de la titularitat de la Llar del Productor a 
l’Ajuntament d’Almatret (Segrià).

Comissió Competent: Comissió d’Afers Institucionals

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 310/IX, sobre el traspàs de la ti-
tularitat de la Llar del Productor a l’Ajuntament d’Almatret 
(Segrià) (núm. tram. 290-00299/09), us informo del següent: 

Amb caràcter general, la Direcció General del Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya no atorga drets de caràc-
ter gratuït sobre els immobles de la seva titularitat, com 
tampoc pel seu ús, d’acord amb l’article 82 del Decret 
323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
per a l’execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del 
Patrimoni de la Generalitat. D’altra banda, l’actual con-
text financer, que fa que un dels objectius del Govern si-
gui la racionalització i l’optimització dels recursos im-
mobiliaris existents.

En aquest marc és que l’Ajuntament d’Almatret dispo-
sa d’una oferta de conveni, per part de la Generalitat, 
de tracte successiu (llarg termini) per poder disposar de 
l’immoble conegut com a Llar del Productor per acollir 
activitats socials, culturals i de lleure del municipi.

Recentment, la Direcció General del Patrimoni de la Ge-
neralitat, a partir de la Resolució 310/IX, s’ha adreçat no-
vament a l’Ajuntament sobre aquesta qüestió. En aquests 
moments estem a l’espera d’una resposta formal per part 
de l’Ajuntament i trobar la solució més adient a la situació 
d’aquest immoble.

Barcelona, 20 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 337/IX, 
sobre l’aplicació del pla de millorament i d’in-
versions per a la renovació de l’equipament de 
Comforsa
Tram. 290-00326/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57704 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00326/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 337/IX, 
sobre l’aplicació del pla de millorament i d’inversions per 
a la renovació de l’equipament de Comforsa.

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 337/IX, sobre l’aplicació del 
pla de millorament i d’inversions per a la renovació de 
l’equipament de Comforsa (núm. tram. 290-00326/09), 
us informo del següent: 
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Comforsa ha incrementat notablement, en el decurs de 
l’exercici 2011 la seva producció.

A continuació es presenten les xifres del pressupost de 
l’exercici 2011 més significatives comparades amb dades 
reals: 

Concepte Pressupost Real

Tones produïdes Forja 30.506 34.270

Hores mecanització 60.000 66.309

Vendes 73.222.569 € 82.288.314 €

Inversions en equipaments 1.500.000 € 1.723.000 €

Les noves inversions han estat per cobrir les demandes 
dels nous clients (noves peces) i reparar tot el que s’es-
patllava. De totes maneres dins del Pla estratègic es con-
templen noves inversions per a l’exercici 2012 per valor 
de 1.880.000 euros

Al llarg de l’exercici 2011 la nova direcció de l’empresa ha 
estat especialment concentrada en aplicar el Pla de millo-
ra Continua destacant la millora en costos d’energia, man-
teniment i reparacions i tallers exteriors, així com també 
millorar el control de qualitat i reduir les devolucions.

Barcelona, 6 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 352/IX, 
sobre la petició de reconeixement de l’Himne 
a les Nacions Unides, amb música de Pau Ca-
sals, com a himne oficial de l’organització
Tram. 290-00340/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 57612 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00340/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 352/IX, 
sobre la petició de reconeixement de l’Himne a les Na-
cions Unides, amb música de Pau Casals, com a himne 
oficial de l’organització.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 352/IX, sobre la petició de reconeixement de 
l’Himne a les Nacions Unides, amb música de Pau Ca-
sals, com a himne oficial de l’organització (núm. tram. 
290-00340/09), us informo, amb el document annex faci-
litat per la Secretaria d’Afers Exteriors, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de març de 2012

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

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
que el secretari d’Afers Exteriors del Departament de la 
Presidència, va donar trasllat al representant permanent 
d’Espanya davant de les Nacions Unides de la Resolució 
325/IX del Parlament de Catalunya, sobre la petició de re-
coneixement de l’Himne a les Nacions Unides, amb mú-
sica de Pau Casals, com a himne oficial de l’organització.

En aquest sentit, el representant davant de les Nacions 
Unides es va comprometre a estudiar els procediments 
necessaris per a l’oficialització de l’himne.

Barcelona, març de 2012

Senén Florensa i Palau
Secretari

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 52/IX, 
sobre la política sanitària
Tram. 390-00052/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 57592 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00052/09

Sobre: Control compliment de la Moció 52/IX, sobre la 
política sanitària

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment de la Moció 52/IX, sobre la política sanitària (núm. 
de tram. 390-00052/09), us informo del següent: 

El passat dia 21 de febrer el Govern de la Generalitat va 
aprova el Pla de Salut de Catalunya per el període 2011-
2015 com a instrument fonamental per donar resposta als 
reptes de futur del sistema sanitari. Aquest Pla s’estruc-
tura en 3 eixos: 

– Els programes de salut, que inclou el desenvolupament 
i la implantació dels plans directors, entre ells el de Salut 
Mental i Addiccions.

– La transformació del model d’atenció, que prioritza tres 
grans línies d’actuació: un sistema més orientat als ma-
lalts crònics, un sistema integrat més resolutiu des dels 
primers nivells del territori i un sistema de més qualitat i 
equitat en l’alta especialització.

– La modernització del model organitzatiu: un sistema 
sanitari més sòlid i sostenible 

En referència als Plans Directors, el Pla de Salut esta-
bleix com a compromís per a l’any 2012 l’avaluació del 
procés d’implantació d’aquests Plans.
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Cal dir que Catalunya ha estat pionera a l’Estat espanyol 
en incloure l’atenció a la salut mental en el Programa de 
Prevenció i Atenció a la cronicitat. En aquest àmbit s’es-
tan desenvolupant diferents accions: 

– Per a l’any 2012 s’ha prioritzat el treball en processos 
clínics integrats en la depressió i l’any 2013 en Trastorn 
Mental Greu (TMG).

– En l’àmbit de la promoció i prevenció es preveu im-
plantar en els centres d’atenció primària de salut i en els 
centres de salut mental la Guia sobre salut física en ma-
lalts amb TMG.

– S’està treballant en la definició de les alternatives assis-
tencials en el sistema integrat: models d’atenció proacti-
va, potenciació de l’atenció domiciliària i hospitalització 
parcial i a domicili i la reordenació de la llarga estada 
psiquiàtrica. La implantació d’aquestes accions es durà a 
terme de manera progressiva en el territori amb la reor-
denació dels serveis disponibles i aliances entre entitats 
proveïdores. El compromís del Pla de Salut de Catalunya 
per al 2012 És potenciar els models hospitalaris de suba-
guts, desenvolupar hospitals de dia i introduir incentius a 
la no hospitalització.

En relació a la garantia del desplegament d’una xarxa de 
serveis a tot el territori, que ampliï els programes de sa-
lut mental a l’atenció primària i als casos més severs, el 
Pla de Salut de Catalunya inclou com a projecte estratè-
gic millorar la resolució en els àmbits de relació més fre-
qüents entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada. 
Per a l’any 2012 es farà l’avaluació de les experiències 
pilot en funcionament, s’elaboraran uns criteris de mi-
llora de l’atenció a la salut mental en l’entorn de l’atenció 
primària de salut i s’inclouran en els plans de resolució 
territorial en totes les regions sanitàries. Això permetrà 
centrar els esforços de l’atenció especialitzada en els ca-
sos més severs.

Barcelona, 22 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la gestió de les llistes d’espera
Tram. 354-00077/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 15, del 22.03.2012 
(DSPC-C 274).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
de Salut amb el conseller de Salut sobre el ba-
lanç del Pla d’ordenació d’urgències, els resul-
tats del nou model de gestió de l’activitat qui-
rúrgica i el balanç del seguiment i la revisió de 
les llistes d’espera, del segon semestre del 2011
Tram. 354-00154/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 15, del 22.03.2012 
(DSPC-C 274).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
de Justícia amb la consellera de Justícia so-
bre la situació en què quedaran els serveis de 
rehabilitació, reinserció, formació, educació i 
assistència jurídica que es presten als centres 
penitenciaris com a conseqüència de la reduc-
ció de la jornada del personal interí
Tram. 354-00155/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
22, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats amb la con-
sellera d’Ensenyament sobre el balanç del 
compliment del mapa de les llars d’infants
Tram. 354-00158/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
17, del 22.03.2012 (DSPC-C 273).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresiden-
ta del Govern i consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre les presumptes 
irregularitats en el marc de l’Associació Cata-
lana de Municipis
Tram. 354-00165/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Inicia tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 56579).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 22.03.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre els resultats de la balança fiscal de Ca-
talunya amb el sector públic central del 2006 
al 2009
Tram. 354-00167/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 57057).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació derivada de la intervenció de la 
gestió econòmica de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00168/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Representant adjunt, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57351).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
22.03.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ajuntament de Terrassa perquè 
reti compte del treball de la comissió sobre 
la crisi hipotecària i sobre els treballs de 
l’oficina d’intermediació en execucions hipo-
tecàries
Tram. 356-00305/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
22, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Modernització de l’Administració de 
Justícia davant la Comissió de Justícia per-
què expliqui la prova pilot i les conclusions 
dels mòduls que integren la gestió proces-
sal dins del sistema e-justícia.cat al Jutjat de 
Primera Instància número 37 de Barcelona
Tram. 356-00329/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença del director del 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especi-
alitzada davant la Comissió de Justícia per-
què expliqui la manca d’aplicació del dret ci-
vil català per part de jutges, advocats i fiscals
Tram. 356-00356/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
22, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Dret i d’Entitats Jurídiques davant 
la Comissió de Justícia perquè expliqui la 
manca d’aplicació del dret civil català per 
part de jutges, advocats i fiscals
Tram. 356-00357/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
22, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Junta de l’Associació de Lle-
trats per un Torn d’Ofici Digne a Catalunya 
davant la Comissió de Justícia perquè infor-
mi sobre la situació dels serveis de justícia 
gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’ori-
entació jurídica
Tram. 356-00468/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
22, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença d’un vocal de 
la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la situació dels serveis 
de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels ser-
veis d’orientació jurídica
Tram. 356-00469/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
22, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la situació dels 
serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i 
dels serveis d’orientació jurídica
Tram. 356-00470/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
22, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Grup 33 davant la Comissió de Jus-
tícia perquè informin sobre les experiències 
en els mòduls de participació i convivència
Tram. 356-00471/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la part social de la Taula de Par-
ticipació Social davant la Comissió de Justí-
cia perquè informi sobre les experiències en 
els mòduls de participació i convivència
Tram. 356-00472/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Coordinadora Catalana per la Preven-
ció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre les seves ac-
tivitats i sobre les aportacions que cal fer amb 
relació a l’Informe del Síndic de Greuges relatiu 
a les activitats de l’Autoritat Catalana de Pre-
venció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 356-00522/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
22, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació d’Inter-SOS - Agrupació de Familiars 
de Desapareguts davant la Comissió de Jus-
tícia perquè informi sobre les seves activitats 
relacionades amb persones desaparegudes
Tram. 356-00523/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Sol·licitud de compareixença de Valentí Fus-
ter Carulla, president de la Fundació SHE, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre l’activitat de la fundació
Tram. 356-00561/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48991).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 22.03.2012.
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’A-
fers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea perquè informi sobre 
el desplegament de l’acció exterior del Govern
Tram. 356-00566/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56380).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 15.03.2012.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general del Departament de Cultura davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
expliqui les presumptes irregularitats en el 
marc de l’Associació Catalana de Municipis
Tram. 356-00576/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56580).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 22.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis, davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè expliqui les presumptes ir-
regularitats en el marc de l’Associació Cata-
lana de Municipis
Tram. 356-00577/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56581).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 22.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Famílies Nombroses 
de Catalunya davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració perquè informi sobre 
la situació de les famílies nombroses
Tram. 356-00584/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Laura Massana Mas, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Carmen de Rivera i Pla, 
del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57373).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Comitè Català de Representants 
de Persones amb Discapacitat davant la Co-
missió de la Infància perquè exposin llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 356-00586/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).
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Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Federació d’Associacions de Famílies 
Monoparentals davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració perquè informi sobre la 
situació de les famílies monoparentals, les fa-
mílies acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 356-00587/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Famílies Acollidores davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre la situació de les famílies monopa-
rentals, les famílies acollidores i les famílies 
lesbianes i gais
Tram. 356-00588/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 57423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Famílies Lesbianes i Gais davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre la situació de les famílies mo-
noparentals, les famílies acollidores i les fa-
mílies lesbianes i gais
Tram. 356-00589/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 

Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57423).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unescocat davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè presen-
ti la «Declaració Unescocat per un desenvolu-
pament humà sostenible als territoris urbans»
Tram. 356-00590/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57424).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 28.03.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Creu Roja davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00591/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la confederació ECOM davant la 
Comissió de la Infància perquè exposin llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 356-00592/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Empresa Social - Cooperatives d’Aten-
ció a les Persones davant la Comissió de la 
Infància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00593/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de les Entitats Catalanes d’Acció So-
cial davant la Comissió de la Infància perquè 
exposin llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00594/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana contra el 
Càncer davant la Comissió de la Infància 
perquè exposin llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00595/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Drogode-
pendències davant la Comissió de la Infància 
perquè exposin llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00596/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats amb Projec-
tes i Pisos Assistits davant la Comissió de la 
Infància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00597/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats d’Atenció i 
d’Educació a la Infància i l’Adolescència da-
vant la Comissió de la Infància perquè expo-
sin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00598/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats Llatinoame-
ricanes de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00599/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Entitats de 
Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars davant 
la Comissió de la Infància perquè exposin 
llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 356-00600/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Fòrum Salut Mental davant la Co-
missió de la Infància perquè exposin llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 356-00601/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Fundació Catalana de l’Esplai da-
vant la Comissió de la Infància perquè expo-
sin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00602/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Fundació Pere Tarrés i de la Coor-
dinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs 
d’Esplai davant la Comissió de la Infància 
perquè exposin llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00603/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu davant la Comissió de la Infància per-
què exposin llurs aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00604/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants dels Minyons Escoltes i Guies de Ca-
talunya i la Fundació Josep Sans davant la 
Comissió de la Infància perquè exposin llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 356-00605/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Moviment Laic i Progressista da-
vant la Comissió de la Infància perquè expo-
sin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00606/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 57446).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 22.03.2012.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la validació del document de posicio-
nament del sector agrícola i ramader davant 
la reforma de la política agrària comuna
Tram. 355-00080/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 06.03.2012 (DSPC-C 252).
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Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del 2011
Tram. 355-00101/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió de Salut, del 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el balanç del compli-
ment del mapa de les llars d’infants
Tram. 355-00106/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
17, del 22.03.2012 (DSPC-C 273).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la gestió de 
les llistes d’espera
Tram. 355-00107/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 15, del 22.03.2012 
(DSPC-C 274).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió de Salut, del 22.03.2012 (DSPC-C 274).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç del 
Pla d’ordenació d’urgències, els resultats del 
nou model de gestió de l’activitat quirúrgica 
i el balanç del seguiment i la revisió de les 
llistes d’espera, del segon semestre del 2011
Tram. 355-00108/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 15, del 22.03.2012 
(DSPC-C 274).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Comis-
sió de Salut, del 22.03.2012 (DSPC-C 274).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del president de la Diputa-
ció de Barcelona amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00251/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença del president de la Diputa-
ció de Girona amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00252/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença del president de la Diputa-
ció de Tarragona amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00253/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).
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Compareixença del president de la Diputa-
ció de Lleida amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del rè-
gim electoral general
Tram. 353-00254/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença del president del Consell de 
Governs Locals amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00255/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 del Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00256/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 del Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00257/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 del Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença d’Enric Argullol i Murgades, 
catedràtic de dret administratiu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de 
juny, del règim electoral general
Tram. 353-00258/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vila-
mala, professor de ciència política i de l’Admi-
nistració de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00259/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença de Jesús Burgueño i Rive-
ro, doctor en geografia i professor de la Uni-
versitat de Lleida, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00260/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença de Miquel Roca i Junyent 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00261/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).
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Compareixença d’una representació del Col-
legi de Geògrafs amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00262/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença de Jaume Magre Ferran, di-
rector de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Es-
tudis Autonòmics i Locals, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00263/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença de Joaquim Tornos, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00264/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença d’Alfredo Galán, professor 
de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del rè-
gim electoral general
Tram. 353-00265/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00266/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 21.03.2012 (DSPC-C 265).

Compareixença d’una representació d’Afru-
cat, Associació Empresarial de Fruita de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral per a informar sobre la situació del sector 
de la fruita dolça
Tram. 357-00177/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 21.03.2012 (DSPC-C 270).

Compareixença de Joaquim Prats, catedrà-
tic de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per a 
explicar els objectius generals de l’informe 
PISA i la valoració dels resultats obtinguts 
per Catalunya
Tram. 357-00180/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 22.03.2012 (DSPC-C 273).

Compareixença de Jorge Calero, catedrà-
tic de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per a 
explicar els objectius generals de l’informe 
PISA i la valoració dels resultats obtinguts 
per Catalunya
Tram. 357-00181/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 17 del Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 22.03.2012 (DSPC-C 273).
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Compareixença de representants de la Fe-
deració de Productors de Mol·luscs del Del-
ta de l’Ebre davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral per a informar sobre els problemes i les 
propostes del sector
Tram. 357-00254/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 21.03.2012 (DSPC-C 270).

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Terrassa per a retre comptes 
del treball de la comissió sobre la crisi hipo-
tecària i sobre els treballs de l’oficina d’inter-
mediació en execucions hipotecàries
Tram. 357-00288/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Compareixença del director general de Mo-
dernització de l’Administració de Justícia da-
vant la Comissió de Justícia per a explicar la 
prova pilot i les conclusions dels mòduls que 
integren la gestió processal dins del sistema 
e-justícia.cat al Jutjat de Primera Instància 
número 37 de Barcelona
Tram. 357-00289/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Compareixença de representants del Grup 
33 davant la Comissió de Justícia per a in-
formar sobre les experiències en els mòduls 
de participació i convivència
Tram. 357-00290/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Compareixença d’una representació de la 
part social de la Taula de Participació Social 
davant la Comissió de Justícia per a infor-
mar sobre les experiències en els mòduls de 
participació i convivència
Tram. 357-00291/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Compareixença d’una representació d’In-
ter-SOS - Agrupació de Familiars de Desa-
pareguts davant la Comissió de Justícia per 
a informar sobre les seves activitats relacio-
nades amb persones desaparegudes
Tram. 357-00292/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 22, tinguda el 
22.03.2012 (DSPC-C 272).

Compareixença de representants del Comitè 
Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat davant la Comissió de la Infàn-
cia per a exposar llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00293/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de la Creu 
Roja davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00294/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).
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Compareixença de representants de la con-
federació ECOM davant la Comissió de la In-
fància per a exposar llurs aportacions al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00295/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants d’Empre-
sa Social - Cooperatives d’Atenció a les Per-
sones davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00296/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de les 
Entitats Catalanes d’Acció Social davant la 
Comissió de la Infància per a exposar llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00297/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana contra el Càncer davant la 
Comissió de la Infància per a exposar llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00298/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Drogodependències 
davant la Comissió de la Infància per a ex-
posar llurs aportacions al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 357-00299/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Entitats amb Projectes i Pisos As-
sistits davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00300/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de la Fede-
ració d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la In-
fància i l’Adolescència davant la Comissió de 
la Infància per a exposar llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00301/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Entitats Llatinoamericanes de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00302/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).
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Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana d’Entitats de Paràlisi Cere-
bral i Etiologies Similars davant la Comissió 
de la Infància per a exposar llurs aportaci-
ons al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 357-00303/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants del Fòrum 
Salut Mental davant la Comissió de la Infàn-
cia per a exposar llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00304/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai davant la Comis-
sió de la Infància per a exposar llurs aporta-
cions al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 357-00305/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de la Fun-
dació Pere Tarrés i de la Coordinació Cata-
lana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai da-
vant la Comissió de la Infància per a exposar 
llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00306/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la 
Comissió de la Infància per a exposar llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00307/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants dels Mi-
nyons Escoltes i Guies de Catalunya i la Fun-
dació Josep Sans davant la Comissió de la 
Infància per a exposar llurs aportacions al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00308/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Compareixença de representants del Movi-
ment Laic i Progressista davant la Comissió de 
la Infància per a exposar llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00309/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 2, tinguda el 
28.03.2012 (DSPC-C 278).

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb la fiscal superior de Catalunya per a 
presentar la memòria de la Fiscalia corres-
ponent al 2010
Tram. 359-00015/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió de Justícia, del 22.03.2012 (DSPC-C 272).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Diversos informes de fiscalització del Tribu-
nal de Comptes
Tram. 337-00023/09

Presentació
Tribunal de Comptes
Reg. 57087 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

A la presidenta del Parlamento

Honorable Presidenta,

Estimando que es muy oportuna la difusión de la acti-
vidad desarrollada por las Instituciones, impulsando de 
este modo la transparencia de la actividad pública, se ad-
junta un ejemplar de la Declaración sobre la Cuenta Ge-
neral del Estado correspondiente al ejercicio 2009 (Apar-
tados I y II) y de algunos de los informes aprobados por 
el Pleno del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de la fun-
ción fiscalizadora que tiene atribuida, que se relacionan 
a continuación.

– Informe de fiscalización de la financiación de las pres-
taciones contributivas y no contributivas gestionadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

– Informe de fiscalización sobre los fondos públicos apli-
cados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emi-
gración para la Integración de los Inmigrantes.

– Informe de fiscalización de las ayudas y subvenciones 
otorgadas con cargo a créditos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales a favor de emigrantes españoles no 
residentes en España o retornados.

– Informe de fiscalización de los planes y programas pre-
supuestarios de fomento y apoyo a las pequeñas y medi-
anas empreses (PYMES) aplicados por la Dirección Ge-
neral de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

– Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejer-
cicios 2006, 2007 y 2008.

Un cordial saludo

Madrid, 13 de marzo de 2012

Manuel Núñez Pérez
Presidente

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
gener del 2012
Tram. 337-00024/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 57532 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 27.03.2012

A la presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de ge-
ner de 2012 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de març de 2012

Ramon Font Bové
President

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Tram. 290-00292/09
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	Tram. 354-00077/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç del Pla d’ordenació d’urgències, els resultats del nou model de gestió de l’activitat quirúrgica i el balanç del seguiment i la revisió de les llistes d’es
	Tram. 354-00154/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació en què quedaran els serveis de rehabilitació, reinserció, formació, educació i assistència jurídica que es presten als centres penitenciaris com a
	Tram. 354-00155/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el balanç del compliment del mapa de les llars d’infants
	Tram. 354-00158/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les presumptes irregularitats en el marc de l’Associació Catalana de Municipis
	Tram. 354-00165/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central del 2006 al 2009
	Tram. 354-00167/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació derivada de la intervenció de la gestió econòmica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 354-00168/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Terrassa perquè reti compte del treball de la comissió sobre la crisi hipotecària i sobre els treballs de l’oficina d’intermediació en execucions hipotecàries
	Tram. 356-00305/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença del director general de Modernització de l’Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè expliqui la prova pilot i les conclusions dels mòduls que integren la gestió processal dins del sistema e-justícia.cat 
	Tram. 356-00329/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada davant la Comissió de Justícia perquè expliqui la manca d’aplicació del dret civil català per part de jutges, advocats i fiscals
	Tram. 356-00356/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia perquè expliqui la manca d’aplicació del dret civil català per part de jutges, advocats i fiscals
	Tram. 356-00357/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta de l’Associació de Lletrats per un Torn d’Ofici Digne a Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serve
	Tram. 356-00468/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’un vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’orientació jurídica
	Tram. 356-00469/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del torn d’ofici i dels serveis d’orientació jurídica
	Tram. 356-00470/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Grup 33 davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre les experiències en els mòduls de participació i convivència
	Tram. 356-00471/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la part social de la Taula de Participació Social davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les experiències en els mòduls de participació i convivència
	Tram. 356-00472/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les seves activitats i sobre les aportacions que cal fer amb relació a l’Informe del
	Tram. 356-00522/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Inter-SOS - Agrupació de Familiars de Desapareguts davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les seves activitats relacionades amb persones desaparegudes
	Tram. 356-00523/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Valentí Fuster Carulla, president de la Fundació SHE, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’activitat de la fundació
	Tram. 356-00561/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el desplegament de l’acció exterior del Govern
	Tram. 356-00566/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Cultura davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui les presumptes irregularitats en el marc de l’Associació Catalana de Municipis
	Tram. 356-00576/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui les presumptes irregularitats en el marc de l’Associació Catalana de Municipis
	Tram. 356-00577/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les famílies nombroses
	Tram. 356-00584/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00586/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Famílies Monoparentals davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les f
	Tram. 356-00587/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Famílies Acollidores davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les fam
	Tram. 356-00588/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i le
	Tram. 356-00589/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unescocat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti la «Declaració Unescocat per un desenvolupament humà sostenible als territoris urbans»
	Tram. 356-00590/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00591/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la confederació ECOM davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00592/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’Empresa Social - Cooperatives d’Atenció a les Persones davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00593/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00594/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana contra el Càncer davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00595/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana de Drogodependències davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00596/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00597/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00598/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00599/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00600/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Fòrum Salut Mental davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00601/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Catalana de l’Esplai davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00602/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Pere Tarrés i de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00603/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00604/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i la Fundació Josep Sans davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00605/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Moviment Laic i Progressista davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00606/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la validació del document de posicionament del sector agrícola i ramader davan
	Tram. 355-00080/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció sanitària del 2011
	Tram. 355-00101/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el balanç del compliment del mapa de les llars d’infants
	Tram. 355-00106/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la gestió de les llistes d’espera
	Tram. 355-00107/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç del Pla d’ordenació d’urgències, els resultats del nou model de gestió de l’activitat quirúrgica i el balanç del seguiment i la revisió de les llistes d’espera, del segon
	Tram. 355-00108/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 353-00251/09
	Substanciació


	Compareixença del president de la Diputació de Girona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 353-00252/09
	Substanciació


	Compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 353-00253/09
	Substanciació


	Compareixença del president de la Diputació de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 353-00254/09
	Substanciació


	Compareixença del president del Consell de Governs Locals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 353-00255/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
	Tram. 353-00256/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim el
	Tram. 353-00257/09
	Decaïment


	Compareixença d’Enric Argullol i Murgades, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
	Tram. 353-00258/09
	Substanciació


	Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
	Tram. 353-00259/09
	Substanciació


	Compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de
	Tram. 353-00260/09
	Substanciació


	Compareixença de Miquel Roca i Junyent amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 353-00261/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 353-00262/09
	Substanciació


	Compareixença de Jaume Magre Ferran, director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, d
	Tram. 353-00263/09
	Substanciació


	Compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny
	Tram. 353-00264/09
	Substanciació


	Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, d
	Tram. 353-00265/09
	Substanciació
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