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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 519/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2011, referent a in-
versions en equipaments de salut, Pla 2004-2012
Tram. 256-00023/09
Adopció p. 11

Resolució 520/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 2/2012, referent al 
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, corres-
ponent al 2010
Tram. 256-00024/09
Adopció p. 11

Resolució 522/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova el Dictamen sobre l’adequació al principi de 
subsidiarietat de la Proposta de directiva del Parlament Eu-
ropeu i del Consell sobre l’embargament preventiu i el comís 
dels productes de la delinqüència en la Unió Europea
Tram. 295-00185/09
Adopció p. 11

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la modificació dels 
tractaments protocol·laris de les autoritats de la Generalitat 
i de revisió de les precedències protocol·làries de les auto-
ritats de l’Estat
Tram. 250-00569/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’entrada d’inspectors 
de la Generalitat a les centrals nuclears catalanes
Tram. 250-00660/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre l’acreditació pel Grup 
Ficosa del canvi de condicions que justifica l’incompliment 
dels acords subscrits amb els treballadors de les plantes de 
Rubí i de Viladecavalls
Tram. 250-00698/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’un 
abocador de residus a la zona de la Vinya del Tot, a Sant 
Mateu de Bages
Tram. 250-00780/09
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la redacció d’un nou 
pla director urbanístic del Baix Penedès d’acord amb el con-

veni d’Aarhus i les directives de la Unió Europea sobre parti-
cipació ciutadana
Tram. 250-00786/09
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la separació del direc-
tor general de la Policia de les seves funcions directives amb 
relació a les operacions dels Mossos d’Esquadra mentre 
mantingui la condició d’imputat
Tram. 250-00819/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 250-00857/09
Decaïment p. 13

Proposta de resolució sobre la no-autorització de 
l’emplaçament d’un abocador de residus d’ecoparcs a la zo-
na de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00862/09
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre el projecte de restau-
ració de la zona de la bòbila de la Vinya del Tot, a Sant Mateu 
de Bages, i sobre els controls arran de la investigació del Se-
prona dels abocaments il·legals al dipòsit de runa de Callús
Tram. 250-00892/09
Rebuig p. 13

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
Rebuig p. 13

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
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
emissions per satèl·lit de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00940/09
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la publicació anual de 
les balances fiscals interterritorials
Tram. 250-00941/09
Rebuig p. 14

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 200-00013/09
Ponència per a elaborar l’Informe p. 14
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 15

Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació 
a l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels muni-
cipis de gran població
Tram. 202-00038/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 15

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00078/09
Esmenes a la totalitat p. 15

Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al tre-
ball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i mi-
croempresa de Catalunya
Tram. 202-00079/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 15
Esmenes a la totalitat p. 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades p. 16

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
Esmenes presentades p. 16

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
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la preservació dels 
aqüífers del delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09
Esmenes presentades p. 17

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
Esmenes presentades p. 17

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
Esmenes presentades p. 17

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
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de la depuradora de Parlavà
Tram. 250-00930/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la priorització de les 
obres del corredor de la Mediterrània
Tram. 250-00931/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres del port de Portbou i les tarifes dels amarradors
Tram. 250-00936/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre el restabliment de 
l’atenció continuada al CAP Xerta
Tram. 250-00945/09
Esmenes presentades p. 19

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
Esmenes presentades p. 19

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
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius 
i controls dels Mossos d’Esquadra per a vigilar els vehicles 
de transport de mercaderies i evitar vulneracions de la nor-
mativa sobre cabotatge, i sobre la millora de la il·luminació i 
el garantiment de la seguretat en les àrees d’estacionament
Tram. 250-00954/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’agilitació del projecte 
del canal Segarra-Garrigues i les mesures per a l’ampliació 
sostenible de les zones de regadiu
Tram. 250-00955/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la situació de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’aturada de la central 
nuclear d’Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a 
l’anàlisi d’observadors externs
Tram. 250-00957/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’ampliació del conve-
ni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal Sant 
Antoni Abat, el Consorci de serveis a les persones i l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú per a concertar noves places de 
residència i centre de dia de la Plataforma Centre Multiser-
veis d’aquest municipi
Tram. 250-00958/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del segon institut de Lliçà de Munt
Tram. 250-00959/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció 
de l’Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00961/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola de Can Periquet, de Palau-solità i 
Plegamans
Tram. 250-00962/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
Tram. 250-00964/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola L’Arrabassada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21
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Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el restabliment del 
complement educatiu per a la manutenció dels infants aco-
llits
Tram. 250-00967/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per al pagament del lloguer d’habitatges del 2012
Tram. 250-00968/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00969/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00970/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Esparreguera II i del seu projecte educatiu i sobre la 
construcció del nou institut escola
Tram. 250-00971/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
resoldre els problemes d’ús de les instal·lacions del casal de 
la Florida, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00972/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre les accions davant el 
Govern de l’Estat perquè reguli les inversions financeres es-
peculatives sobre béns alimentaris de primera necessitat
Tram. 250-00973/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals
Tram. 250-00974/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca i la 
inclusió del pressupost d’execució en els pressupostos de  
la Generalitat per al 2013
Tram. 250-00975/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la publicació de la rela-
ció de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’equitat i l’accessibilitat als serveis sanitaris nocturns del 
CAP L’Arboç
Tram. 250-00977/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de condicionament de la carretera C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la signatura del con-
veni de cessió del tram de travessia urbana de la carretera  
C-150a al nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00979/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00980/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
Tram. 250-00981/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’ac-
tuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00983/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Gro-
ga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració del Pla 
especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc 
Natural de Collserola
Tram. 250-00984/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats 
socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00985/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer 
efectives les recomanacions i conclusions de l’Informe del 
Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l’Autoritat Cata-
lana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el traspàs a les co-
munitats autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques destinada a 
finalitats d’interès social
Tram. 250-00987/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’aprovació de l’estudi 
d’impacte ambiental i del projecte de construcció del per-
llongament de la línia 1 del metro fins als barris de Montigalà 
i Lloreda, a Badalona
Tram. 250-00988/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la seguretat viària i  
l’anàlisi de l’increment de la mortalitat a les carreteres  
i sobre la millora urgent de la circumval·lació de la carrete-
ra N-II al pas per Figueres
Tram. 250-00989/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el garantiment del fun-
cionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospi-
tals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida i 
Doctor Josep Trueta de Girona
Tram. 250-00990/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la inclusió de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro al Pla de millora 
d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de ferrocarrils 
metropolitans de Barcelona perquè s’executi l’obra el 2012
Tram. 250-00991/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
ajuts econòmics a la xarxa escolar de la Bressola, de la Ca-
talunya Nord
Tram. 250-00992/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el respecte a la vida, 
la integritat física i els drets dels habitants de El Regadío, a 
Guatemala, i del cooperant català Ricard Busquets
Tram. 250-00993/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el no-cessament de 
l’emissió de Televisió de Catalunya per satèl·lit l’1 de maig  
de 2012 i sobre el garantiment d’aquesta emissió a llarg ter-
mini
Tram. 250-00994/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26
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Proposta de resolució sobre la reconversió indus-
trial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies 
renovables
Tram. 250-00995/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el suport i la implicació 
en l’R+D dedicat a la salut de les dones i, en concret, als mi-
crobicides vaginals
Tram. 250-01018/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 27

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per a as-
solir una oferta de formació professional vinculada al sector 
nàutic i reduir la desocupació juvenil del barri de la Barce-
loneta
Tram. 250-01050/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 27

Proposta de resolució de suport a l’Associació de  
Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet Moll per la vaga  
de fam que està fent en defensa de la llengua catalana
Tram. 250-01051/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació 
dels criteris tècnics en la instal·lació de reductors de veloci-
tat de secció transversal del tipus trapezoïdal
Tram. 250-01052/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució de suport a Jaume Bonet per 
la seva vaga de fam en defensa del català a les Illes Balears
Tram. 250-01053/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les inversions per a 
modernitzar el funicular de Gelida i per a garantir-ne la cor-
respondència amb la línia 4 de rodalia
Tram. 250-01054/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
connexió i dels serveis ferroviaris de Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-01055/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet i sobre la construcció 
d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-01056/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
la carretera N-II entre Maçanet de la Selva i Girona i sobre 
l’assoliment d’un acord amb el Ministeri de Foment per a no 
desdoblar-la entre Girona i la frontera amb l’Estat francès
Tram. 250-01057/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la implementació del 
cribratge poblacional del càncer de còlon i recte
Tram. 250-01058/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la conservació de la 
capacitat d’obrar de la Comissió del Mercat de les Teleco-
municacions i el manteniment de la seu i la plantilla a Bar-
celona
Tram. 250-01059/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca
Tram. 250-01060/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
activitats de l’Acadèmia General Bàsica de Talarn i sobre 
l’especialitat de protecció civil i emergències
Tram. 250-01061/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
Tram. 250-01062/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la redacció dels do-
cuments de l’Administració i de les empreses en format de 
lectura fàcil
Tram. 250-01063/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social i Fa-
mília, relativa al coneixement lingüístic
Tram. 250-01064/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens 
de professionals de l’espectacle i l’audiovisual
Tram. 250-01065/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01066/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la detenció de Wen-
ceslao Mansogo a Guinea Equatorial
Tram. 250-01067/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missaria dels Mossos d’Esquadra per a Llançà i Portbou
Tram. 250-01068/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el pagament de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’Ajuntament de Constantí a la Taula Estratègica de l’Aero-
port de Reus
Tram. 250-01070/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 durant les obres de desdoblament de la carretera 
nacional A-2
Tram. 250-01071/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’acceleració del peri-
tatge dels danys causats per les obres de la carretera C-15 
a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-01072/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el funcionament de 
l’institut Leonardo da Vinci, a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental), i sobre la data de construcció del nou centre
Tram. 250-01073/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32
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Proposta de resolució sobre la senyalització de la 
sortida 609 de la ronda del Litoral a Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01074/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la inclusió de la titula-
ció en criminologia en la convocatòria de places dels depar-
taments d’Interior i de Justícia
Tram. 250-01075/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la recuperació dels 
serveis de salut mental i d’urgències nocturnes en el CAP 
Badia del Vallès
Tram. 250-01076/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la preservació del Parc 
Agrari del Delta del Llobregat
Tram. 250-01077/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el funcionament de la 
Taula de Preus de la Llotja de Reus
Tram. 250-01078/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de consum i competència en la venda i distribució 
de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-01079/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre els ajuts agroambien-
tals a l’agricultura i la ramaderia ecològiques
Tram. 250-01080/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector 
de l’olivera en les mesures pal·liatives dels efectes de la se-
quera
Tram. 250-01081/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tres-centè aniversari de la Guerra de Successió
Tram. 250-01082/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució de disconformitat amb l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria his-
tòrica
Tram. 250-01083/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-01084/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la taxa pels serveis 
policials en les competicions esportives que transcorren per 
vies interurbanes
Tram. 250-01085/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’estudi de viabilitat de 
la remodelació i ampliació de l’Escola Lluís Viñas, de Móra 
d’Ebre
Tram. 250-01086/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el tancament esglao-
nat de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, 
el desenvolupament d’un pla de dinamització econòmica 
per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest 
centre a la Generalitat
Tram. 250-01087/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució de suport a la plataforma 
contra el tancament de l’Acadèmia General Bàsica de Sot-
soficials de Talarn i Tremp i sobre el garantiment dels llocs 
de treball d’aquest centre i la creació d’una taula per a la re-
activació econòmica del Pallars Jussà
Tram. 250-01088/09
Presentació p. 42

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra el Reial decret llei 3/2012, del 10 
de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral
Tram. 212-00001/09
Rectificació del text presentat p. 43

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació del Grup de Tre-
ball sobre els Diàlegs Competitius del Departament d’Em-
presa i Ocupació amb Operadors i Empreses
Tram. 251-00001/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de les mesures dels Mossos d’Esquadra per a ga-
rantir el dret a la manifestació i a la seguretat
Tram. 252-00007/09
Presentació p. 44

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els recursos per a 
l’educació no universitària i les decisions en política edu-
cativa
Tram. 300-00152/09
Presentació p. 45

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat
Tram. 300-00153/09
Presentació p. 45

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions i les 
mesures que pensa prendre per als afectats per les partici-
pacions preferents
Tram. 300-00154/09
Presentació p. 45

Interpel·lació al Govern sobre el futur i els compro-
misos amb relació al canal Segarra-Garrigues
Tram. 300-00155/09
Presentació p. 45

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
per a la Generalitat de la Llei d’estabilitat pressupostària i el 
nou escenari econòmic i financer de l’Estat
Tram. 300-00156/09
Presentació p. 46

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi-
ques en matèria de cohesió social i reactivació econòmica 
arran dels pressupostos generals de l’Estat per al 2012
Tram. 300-00157/09
Presentació p. 46

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per 
al quart període de sessions
Tram. 244-00008/09
Acord p. 46

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 287/IX,  
sobre l’inici de les obres de construcció del nou edifici de 
l’Escola Marta Mata, del Vendrell
Tram. 290-00276/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 46
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Control del compliment de la Resolució 356/IX, 
sobre les actuacions de vigilància i prevenció de la contami-
nació de les platges i les zones de bany interiors
Tram. 290-00344/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

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. 47

Control del compliment de la Moció 54/IX, sobre la 
sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 390-00054/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 48

Control del compliment de la Moció 55/IX, sobre les 
inversions del Govern de l’Estat en infraestructures
Tram. 390-00055/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 49

Control del compliment de la Moció 82/IX, sobre 
l’autogovern de Catalunya
Tram. 390-00082/09
Designació de la Comissió competent p. 50

Control del compliment de la Moció 83/IX, sobre 
l’accessibilitat del sistema sanitari
Tram. 390-00083/09
Designació de la Comissió competent p. 50

Control del compliment de la Moció 84/IX, sobre el 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 390-00084/09
Designació de la Comissió competent p. 50

Control del compliment de la Moció 85/IX, sobre la 
territorialització del 0,7% de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
Tram. 390-00085/09
Designació de la Comissió competent p. 50

Control del compliment de la Moció 86/IX, sobre 
l’aeroport de Reus
Tram. 390-00086/09
Designació de la Comissió competent p. 50

Control del compliment de la Moció 87/IX, sobre 
la realització d’una campanya informativa sobre la balança 
fiscal entre Catalunya i l’Estat espanyol i el pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic
Tram. 390-00087/09
Designació de la Comissió competent p. 50

Control del compliment de la Moció 88/IX, sobre les 
polítiques industrials i productives
Tram. 390-00088/09
Designació de la Comissió competent p. 50

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació sobre la situació de la secció de crèdit de 
la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 354-00108/09
Retirada de la sol·licitud p. 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació sobre les actuacions amb relació a Spanair
Tram. 354-00143/09
Retirada de la sol·licitud p. 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el canvi de les previsions de 
creixement econòmic i la modificació dels pressupostos del 
2012
Tram. 354-00151/09
Retirada de la sol·licitud p. 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre el Pla d’actuacions industrials i empresarials del 
Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 354-00153/09
Retirada de la sol·licitud p. 51

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 Catala-
na de Municipis
Tram. 354-00165/09
Rebuig de la sol·licitud p. 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre 
el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i 
l’optimització del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 2012-2014
Tram. 354-00172/09
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les implicacions de càrrecs públics en el cas de les 
inspeccions tècniques de vehicles
Tram. 354-00173/09
Sol·licitud i tramitació p. 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les capacitats actuals de la Comissió del Mercat 
de les Telecomunicacions i l’impacte del canvi normatiu del 
Govern de l’Estat
Tram. 354-00175/09
Sol·licitud i tramitació p. 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre les previsions pressupostàries de la renda mí-
nima d’inserció
Tram. 354-00176/09
Sol·licitud i tramitació p. 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les concessions del servei de la inspecció tècnica 
de vehicles
Tram. 354-00178/09
Sol·licitud i tramitació p. 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el president de la Generalitat 
sobre les concessions del servei de la inspecció tècnica de 
vehicles
Tram. 354-00179/09
Sol·licitud i tramitació p. 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre les mesures davant la supressió del 
Fons d’acollida, integració i reforç educatiu dels immigrants
Tram. 354-00182/09
Rebuig de la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre els efectes de les disminucions dels crèdits pres-
supostaris continguts en els pressupostos generals de l’Es-
tat per al 2012 en les polítiques d’ocupació
Tram. 354-00187/09
Sol·licitud i tramitació p. 52

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01132/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01133/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01134/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Municipis per la Independència amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01135/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01136/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Jordi Barrat i Este-
ve, professor titular de dret constitucional de la Universitat 
d’Alacant, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01137/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Ma-
rín, catedràtic de dret constitucional de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01138/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-
Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01139/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Quim Brugué, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01140/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, 
professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01141/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Jaume Magre, di-
rector de la Fundació Pi i Sunyer i professor del Departa-
ment de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01142/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01143/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió organitzadora de les consultes per la inde-
pendència amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01144/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes po-
pulars no referendàries
Tram. 352-01145/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01146/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
dels sindicats Unió General de Treballadors i Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01147/09
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01148/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01149/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, po-
litòleg expert en participació ciutadana, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01150/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01151/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01152/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, 
professor titular de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01153/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01154/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació de Municipis per la Independència amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01155/09
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Carme Forcadell, 
membre del Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01156/09
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Luis Aguiar de Lu-
que, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Car-
los III, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01157/09
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Quim Torra, mem-
bre de Sobirania i Justícia, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01158/09
Acord sobre la sol·licitud p. 56
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Proposta de compareixença de Montserrat Guiber-
nau, professora de ciència política al Queen Mary College 
de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01159/09
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Joan Ramon Resi-
na, professor de la Universitat de Standford, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01160/09
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Carles Boix, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat de Princeton, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01161/09
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’Hèctor López Bofill, 
professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01162/09
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01163/09
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’Antoni Abat, profes-
sor de dret constitucional d’Esade, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01164/09
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Diego Arcos, presi-
dent del Casal Argentí de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01165/09
Rebuig de la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Josep Manel Xime-
nis, alcalde d’Arenys de Munt i president de la Coordinadora 
Nacional de la Consulta sobre la Independència, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01166/09
Rebuig de la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Jordi Molinera, re-
gidor d’Altafulla, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01167/09
Rebuig de la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Maribi Ugarteburu, 
exalcaldessa d’Amoroto i promotora d’Udalbiltza, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01168/09
Rebuig de la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Jean-Guy Talamo-
ni, impulsor del Procés de Matignon i membre de Corsica 
Libera, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01169/09
Rebuig de la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Gavino Sale, dipu-
tat de Sardenya i impulsor de diverses consultes populars, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01170/09
Rebuig de la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’una representació 
del Govern d’Escòcia amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 352-01171/09
Rebuig de la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Josep Maria Cas-
tellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01172/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Ángel Luis Alonso de 
Antonio, professor titular de dret constitucional de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01173/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Miquel Buch Mo-
ya, president de l’Associació Catalana de Municipis, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01174/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Manuel Bustos 
Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01175/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Esther Mitjans Pere-
lló, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01176/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Muriel Casals i 
Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01177/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Antoni Molas i Ca-
sas, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01178/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz 
Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01179/09
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Su-
nyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01180/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Josep Maria Cas-
tellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01181/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo i Mar-
tínez, director dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Admi-
nistració electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01182/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’Óscar Rebollo Izqui-
erdo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01183/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59
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Proposta de compareixença de Miquel Roca Ju-
nyent, advocat, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01184/09
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del director gene-
ral d’Habitatge davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre les mesures per a millorar 
l’accés a l’habitatge
Tram. 356-00068/09
Retirada de la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Política Financera i Assegurances davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les 
mesures per a afrontar la manca de pagament dels préstecs 
hipotecaris
Tram. 356-00069/09
Retirada de la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Política Financera, Assegurances i Tresor davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea 
(Baix Ebre)
Tram. 356-00306/09
Retirada de la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de 
l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 356-00307/09
Retirada de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui el Pla d’actuacions industrials i empresarials del 
Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 356-00464/09
Retirada de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informi sobre el Pla d’actuacions industrials i empresari-
als del Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 356-00474/09
Retirada de la sol·licitud p. 60

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
Retirada de la sol·licitud p. 60

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
Rebuig de la sol·licitud p. 60

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
Acord sobre la sol·licitud p. 60

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
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Famílies Acollidores 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per-

què informi sobre la situació de les famílies monoparen-
tals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 356-00588/09
Acord sobre la sol·licitud p. 61

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
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unescocat davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració perquè presenti la «Declaració Unescocat per un 
desenvolupament humà sostenible als territoris urbans»
Tram. 356-00590/09
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Societat Catalana de Química davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presentin les consideracions so-
bre la química a Catalunya i les seves dimensions socials i 
polítiques
Tram. 356-00614/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores 
davant la Comissió de la Infància perquè exposi la seva po-
sició amb relació al pacte nacional per a la infància i l’ado-
lescència
Tram. 356-00615/09
Sol·licitud p. 61

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració perquè expliqui el segon estudi de l’Observatori de 
Vulnerabilitat, «L’ocupació dels col·lectius vulnerables en el 
marc de la crisi socioeconòmica»
Tram. 356-00622/09
Acord sobre la sol·licitud p. 62

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

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les 
polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 355-00074/09
Substanciació p. 62

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre l’impuls d’un nou acord estratègic per a la com-
petitivitat de l’economia catalana per als anys 2012-2015
Tram. 355-00076/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 62
Substanciació p. 62

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el con-
seller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural sobre l’execució de la Resolució 671/VIII, sobre el 
món agrari
Tram. 355-00079/09
Substanciació p. 62

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre 
el Pla d’actuacions industrials i empresarials per al període 
2012-2014
Tram. 355-00088/09
Substanciació p. 62

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre el Pla d’ocupació 
per a la racionalització de l’organització i l’optimització del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya 2012-2014
Tram. 355-00112/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 62
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença del secretari general d’Empresa 
i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de 
l’ocupació
Tram. 357-00223/09
Substanciació p. 63

Compareixença de la secretària d’Ocupació i Rela-
cions Laborals davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre les polítiques de joventut en l’àmbit de 
l’ocupació
Tram. 357-00224/09
Substanciació p. 63

Compareixença d’Andrés Giménez i Ana Ballesta, 
vocals de l’Associació de Discapacitats Físics, Psíquics i 
Sensorials de Montcada i Reixac, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a presentar el programa 
Integrarte
Tram. 357-00245/09
Substanciació p. 63

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Unitària contra les Violències de Gènere davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones per a presentar propostes 
arran de l’increment de dones mortes víctimes de la violèn-
cia masclista
Tram. 357-00263/09
Substanciació p. 63

Compareixença de Montserrat Vila, representant 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a opinar 
sobre les mesures que es duen a terme contra la violència 
de gènere
Tram. 357-00267/09
Substanciació p. 63

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Famílies Nombroses de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la si-
tuació de les famílies nombroses
Tram. 357-00310/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració d’Associacions de Famílies Monoparentals davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies 
acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 357-00311/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 64

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Famílies Acollidores davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la 
situació de les famílies monoparentals, les famílies acollido-
res i les famílies lesbianes i gais
Tram. 357-00312/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 64
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Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Famílies Lesbianes i Gais davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies 
acollidores i les famílies lesbianes i gais
Tram. 357-00313/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 64

Compareixença d’una representació d’Unescocat 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per 
a presentar la «Declaració Unescocat per un desenvolupa-
ment humà sostenible als territoris urbans»
Tram. 357-00314/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 64

Compareixença d’una representació de la Creu Ro-
ja davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per 
a explicar el segon estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, 
«L’ocupació dels col·lectius vulnerables en el marc de la crisi 
socioeconòmica»
Tram. 357-00315/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 64

4.55. Activitat parlamentària

Sessió plenària núm. 31
Convocada per al dia 25 d’abril de 2012 p. 64

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

4.70.10. Altres comunicacions

Estudi del Síndic de Greuges sobre les mesures per 
a evitar que les persones que han perdut el seu habitatge 
habitual no hagin de pagar l’impost sobre l’increment del va-
lor del terrenys de naturalesa urbana
Tram. 337-00026/09
Presentació p. 65

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Conflicte positiu de competències 1081/2000, plan-
tejat pel Govern de l’Estat (tramitació per les normes del re-
curs d’inconstitucionalitat d’acord amb l’article 67, LOTC) - 
Llei 7/1995, del 28 de juny, de creació del Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya
Tram. 381-00002/06
Sentència del Tribunal Constitucional p. 66

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de les assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya
Tram. 630-00004/09
Anunci p. 79
Nomenament de la Mesa de contractació p. 80
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 519/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 30/2011, referent a inversions en equi-
paments de salut, Pla 2004-2012
Tram. 256-00023/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 11, 29.03.2012, DSPC-C 279

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 27 i 29 de març, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
30/2011, referent a inversions en equipaments de salut, 
Pla 2004-2012 (tram. 256-00023/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2011, referent a inversions en equipaments de 
salut, Pla 2004-2012 (tram. 256-00023/09).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe a què fa referència l’apartat 1.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
més rigor pressupostari, tant en la planificació com en 
l’execució de futures infraestructures sanitàries, i a exi-
gir als gestors d’aquestes inversions les explicacions i les 
responsabilitats que se’n puguin derivar tan aviat com es 
detectin desviacions pressupostàries superiors al 15% 
en els costos totals de les obres o retards importants en 
l’execució d’aquestes, amb l’objectiu de propiciar la cor-
recció de les desviacions injustificades i evitar que incre-
mentin injustificadament el pressupost inicial aprovat.

Palau del Parlament, 29 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 520/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 2/2012, referent al Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona, correspo-
nent al 2010
Tram. 256-00024/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 11, 29.03.2012, DSPC-C 279

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 27 i 29 de març, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
2/2012, referent al Consorci Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona, corresponent al 2010 (tram. 256-00024/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 2/2012, referent al Consorci Parc de Recerca Bi-
omèdica de Barcelona, corresponent al 2010 (tram. 256-
00024/09).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 29 de març de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 522/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Dictamen sobre 
l’adequació al principi de subsidiarietat de 
la Proposta de directiva del Parlament Euro-
peu i del Consell sobre l’embargament pre-
ventiu i el comís dels productes de la delin-
qüència en la Unió Europea
Tram. 295-00185/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 23, 12.04.2012, DSPC-C 281

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 12 d’abril 
de 2012, ha estudiat el text de 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) i les observacions 
presentades.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 181.3 del 
Reglament del Parlament, la Comissió ha acordat d’apro-
var el següent
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Dictamen

La finalitat de la Directiva del Parlament Europeu i del 
Consell sobre l’embargament preventiu i el comís de pro-
ductes de la delinqüència a la Unió Europea és, a grans 
trets, que «tots els estats membres han de disposar d’un 
sistema eficaç per a embargar preventivament, adminis-
trar i comissar els actius d’origen delictiu, amb el suport 
de l’estructura institucional i els recursos financers i hu-
mans necessaris. No obstant això, tot i que el comís dels 
actius d’origen delictiu és regulat per les legislacions na-
cionals i de la UE, continua estant poc desenvolupat i in-
frautilitzat.

[...]

»L’estudi va identificar diversos obstacles al comís efec-
tiu, com ara les tradicions jurídiques antagòniques, que 
es tradueixen en la manca d’un plantejament comú de les 
mesures de comís, les dificultats per a l’assegurament i la 
conservació i manteniment dels actius, la manca de re-
cursos i de formació, els escassos contactes entre orga-
nismes i la manca d’estadístiques coherents i compara-
bles.»

La norma comunitària té per objecte ampliar el marc ju-
rídic regulador i per tant comportarà la transposició de la 
norma i la modificació normativa, que és competència de 
les institucions de l’Estat.

L’article 367 septies de la Llei d’enjudiciament criminal 
estableix:

«[...] Així mateix, l’autoritat judicial pot acordar que, amb 
les degudes garanties per a la seva conservació i mentre 
es substancia el procediment, l’objecte del decomís, si és 
de comerç lícit, pugui ser utilitzat provisionalment per  
l’oficina de recuperació d’actius o, a través d’aquesta,  
per qualsevol altra unitat de la policia judicial encarrega-
da de la repressió de la criminalitat organitzada.

»El producte de la realització dels efectes, béns, instru-
ments i guanys a què es refereix aquest apartat es pot as-
signar totalment o parcialment de manera definitiva, en 
els termes i pel procediment que s’estableixin per regla-
ment, a l’oficina de recuperació d’actius i als òrgans del 
Ministeri Fiscal encarregats de la repressió de les activi-
tats de les organitzacions criminals. [...]»

La dita directiva podrà afectar l’àmbit d’actuació de la 
Direcció General de Modernització de l’Administra-
ció de Justícia en el moment que es transposi la norma 
al nostre ordenament jurídic. En determinats supòsits, el 
comís comporta per a l’Administració pública que té atri-
buïdes les competències en matèria d’Administració de 
justícia el pagament del manteniment i conservació del 
bé comissat (cost corresponent al dipòsit d’un vehicle, 
vaixell, etc.), però totes aquestes qüestions seran objecte 
de regulació, si escau, quan es transposi la norma, de ma-
nera que, en el moment que es disposi de l’avantprojecte 
o projecte de llei de desplegament, es podran formular 
esmenes al text regulador proposat.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels tractaments protocol·laris de les autori-
tats de la Generalitat i de revisió de les pre-
cedències protocol·làries de les autoritats de 
l’Estat
Tram. 250-00569/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de resolució sobre l’entrada d’ins-
pectors de la Generalitat a les centrals nu-
clears catalanes
Tram. 250-00660/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 284).

Proposta de resolució sobre l’acreditació 
pel Grup Ficosa del canvi de condicions que 
justifica l’incompliment dels acords subs-
crits amb els treballadors de les plantes de 
Rubí i de Viladecavalls
Tram. 250-00698/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 284).
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Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
d’un abocador de residus a la zona de la Vi-
nya del Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00780/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 18, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 285).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 18, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 285).

Proposta de resolució sobre la separació del 
director general de la Policia de les seves 
funcions directives amb relació a les opera-
cions dels Mossos d’Esquadra mentre man-
tingui la condició d’imputat
Tram. 250-00819/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 60848).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
17.04.2012.

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

Decaïment

Decaiguda en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 18.04.2012 
(DSPC-C 287).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 18, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 285).

Proposta de resolució sobre el projecte de 
restauració de la zona de la bòbila de la Vi-
nya del Tot, a Sant Mateu de Bages, i sobre 
els controls arran de la investigació del Se-
prona dels abocaments il·legals al dipòsit de 
runa de Callús
Tram. 250-00892/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 18, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 285).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 
(DSPC-C 287).
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les emissions per satèl·lit de Televisió de 
Catalunya
Tram. 250-00940/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de resolució sobre la publicació 
anual de les balances fiscals interterritorials
Tram. 250-00941/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 
(DSPC-C 287).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 12 d’abril 
de 2012, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’In-
forme sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (tram. 200-
00013/09) i les esmenes presentades, d’acord amb l’arti-
cle 109.1 i els concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari Socialista

Agnès Pardell Veà

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María José García Cuevas

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Carmen de Rivera Pla

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61709) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.04.2012.

Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim 
d’organització dels municipis de gran po-
blació
Tram. 202-00038/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61733) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 61900).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.04.2012.

Proposició de llei de regulació de les àrees 
de promoció de l’economia urbana
Tram. 202-00078/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 59947 i 60882 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 59947)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de regulació de les àrees de promoció 
de l’economia urbana (tram. 202-00078/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60882)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i  
següents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de re-
gulació de les àrees de promoció de l’economia urbana 
(tram. 202-00078/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de suport a l’emprenedo-
ria, al treball autònom, al treball autònom 
dependent i a la petita i microempresa de 
Catalunya
Tram. 202-00079/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 60870).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 16.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.04.2012.

Esmenes a la totalitat
Reg. 59948 i 60883 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 59948)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
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estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al treball 
autònom, al treball autònom dependent i a la petita i mi-
croempresa de Catalunya (tram. 202-00079/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 60883)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i  
següents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de su-
port a l’emprenedoria, al treball autònom, al treball autò-
nom dependent i a la petita i microempresa de Catalunya 
(tram. 202-00079/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 58842 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58842)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a introduir, en la gamma dels títols propis dels 
serveis regionals de Rodalies de Catalunya, un nou abo-
nament de viatges il·limitats que beneficiï els usuaris fre-
qüents de la xarxa.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58843 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58843)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant d’ADIF per 
sol·licitar l’execució de les actuacions necessàries a la 
passarel·la de l’estació de La Granada que creua per so-
bre del corredor ferroviari i uneix el nucli urbà amb el 
Polígon Fondus, per garantir unes bones condicions d’ac-
cessibilitat i seguretat.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 58844 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58844)

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 una possible flexibilització del pas dels 
ciclistes en determinats trams de la C-17 entre Vic i Ripoll 
sempre que sigui compatible amb la seguretat viària»

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

Esmenes presentades
Reg. 58845 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58845)

Apartat 1

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

«1. Continuar adoptant les mesures necessàries per a 
preservar els aqüífers del Delta del riu Tordera, i en espe-
cial prevenir la intrusió marina.»

Apartat 2

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

«2. Seguir treballant per assolir els objectius de la plani-
ficació hidrològica i, conseqüentment, de forma coherent 
amb la mateixa, a impulsar l’elaboració de la planifica-
ció dels espais fluvials en matèria d’aigües.»

Apartat 3

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

«3. Posar en marxa el proper mes d’abril la planta pota-
bilitzadora - dessaladora del delta de la Tordera, d’acord 
amb el règim de funcionament fixat actualment per a la 
seva explotació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58846 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58846)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que estudiï 
la possibilitat de permetre el pas dels tractors i maquinà-
ria agrícola pel trams de la C-17 entre Masies de Voltre-
gà i Sant Quirze de Besora (Osona) on no hagi itineraris 
alternatius.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58824 i 60469 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 18.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (regs. 58824 i 60469)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir la cobertura via satèl·lit a tots els veïns 
de la zona de Beget, Rocabruna i Font-rubí tant de TDT 
com de banda ampla, fins que hi hagi disponibilitat pres-
supostària per dur a terme les obres de telecomunicaci-
ons de Coll de Bucs.»
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Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a deixar sense efecte l’apro-
vació definitiva del projecte de condicio-
nament de la carretera GIV-6102, entre el 
barri de Santa Margarida, de Roses, i Pa-
lau-saverdera
Tram. 250-00926/09

Esmenes presentades
Reg. 58847 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58847)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar trasllat a la Diputació de Girona del 
posicionament del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa envers el 
projecte de condicionament de la carretera GIV-6102 en-
tre Santa Margarida (Roses) i Palau-saverdera.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58848 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58848)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer totes les gestions possibles amb la compa-
nyia elèctrica per accelerar la finalització de l’escomesa 
de la depuradora de Parlavà (Baix Empordà) i posar-la 
en funcionament un cop superades les proves de funcio-
nament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58849 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58849)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a exigir al Govern de l’Estat que prioritzi les obres 
del corredor del Mediterrani d’acord amb el mapa de pri-
oritats de la xarxa bàsica transeuropea acordat el passat 
mes d’octubre de 2011 i seguint les indicacions establer-
tes a l’Agenda catalana del Corredor mediterrani, elabo-
rada pel Departament de Territori i Sostenibilitat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 56711 i 58896 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56711)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«Concretar, en el termini màxim de tres mesos, un calen-
dari de les obres d’accessibilitat, garantint una via alter-
nativa per a vianants, pendents d’executar en el Port de 
Portbou, per tal de millorar la seva competitivitat i con-
tribuir, d’aquesta forma, a la dinamització del municipi.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58896)

Apartat 1

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

«Realitzar una auditoria comptable per avaluar la situa-
ció financera del Port de Portbou.»

Apartat 2

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

«Redactar, després de conèixer els resultats de l’auditoria 
comptable, un pla de viabilitat del Port de Portbou amb 
l’objectiu de millorar la seva competitivitat i contribuir, 
d’aquesta forma, a la dinamització del municipi.»

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de l’atenció continuada al CAP Xerta
Tram. 250-00945/09

Esmenes presentades
Reg. 58762 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 12.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58762)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a restablir abans d’un mes l’atenció continuada al 
CAP de XERTA i prendre les mesures econòmiques i de 
personal corresponents amb caràcter immediat per ga-
rantir una atenció continuada de qualitat.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la integració tarifària dels abonaments 
regionals mensuals amb els serveis de Fer-
rocarrils de la Generalitat, metro i trens de 
rodalia
Tram. 250-00951/09

Esmenes presentades
Reg. 58850 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58850)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries existents, implantar de forma progressiva 
el sistema de tarifació integrada en els serveis ferroviaris 
regionals de Rodalies de Catalunya gestionats per Renfe 
operadora.»

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del descompte del 10% del preu del bitllet 
d’anada i tornada del servei de trens regio-
nals
Tram. 250-00952/09

Esmenes presentades
Reg. 58851 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 11.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58851)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a introduir modificacions en la gamma i el rè-
gim d’utilització dels títols propis dels serveis regionals 
de Rodalies de Catalunya que permetin oferir bonificaci-
ons addicionals a les existents per als viatgers freqüents.»
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Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius i controls dels Mossos d’Esqua-
dra per a vigilar els vehicles de transport de 
mercaderies i evitar vulneracions de la nor-
mativa sobre cabotatge, i sobre la millora de 
la il·luminació i el garantiment de la seguretat 
en les àrees d’estacionament
Tram. 250-00954/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’agilitació del 
projecte del canal Segarra-Garrigues i les me-
sures per a l’ampliació sostenible de les zo-
nes de regadiu
Tram. 250-00955/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la situació de 
les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
la central nuclear d’Ascó fins que les instal-
lacions no se sotmetin a l’anàlisi d’observa-
dors externs
Tram. 250-00957/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
conveni signat el 2011 amb la Fundació Hos-
pital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consor-
ci de serveis a les persones i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a concertar no-
ves places de residència i centre de dia de 
la Plataforma Centre Multiserveis d’aquest 
municipi
Tram. 250-00958/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del segon institut de Lliçà de 
Munt
Tram. 250-00959/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.
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Proposta de resolució sobre l’inici de la 
construcció de l’Institut Escola El Calderí a 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Montigalà, de Ba-
dalona
Tram. 250-00961/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola de Can Pe-
riquet, de Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00962/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola Ponent, de 
Tarragona
Tram. 250-00964/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola L’Arrabas-
sada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.
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Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del complement educatiu per a la manuten-
ció dels infants acollits
Tram. 250-00967/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per al pagament del lloguer d’habitat-
ges del 2012
Tram. 250-00968/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució de rebuig del Reial 
decret llei 1/2012
Tram. 250-00969/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució de rebuig del Reial 
decret llei 1/2012
Tram. 250-00970/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Esparreguera II i del seu projecte 
educatiu i sobre la construcció del nou ins-
titut escola
Tram. 250-00971/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.
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Proposta de resolució sobre les actuaci-
ons per a resoldre els problemes d’ús de les 
instal·lacions del casal de la Florida, a l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00972/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre les accions da-
vant el Govern de l’Estat perquè reguli les 
inversions financeres especulatives sobre 
béns alimentaris de primera necessitat
Tram. 250-00973/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures en l’àmbit de l’extinció d’incendis 
forestals
Tram. 250-00974/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca i la inclusió del pressu-
post d’execució en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2013
Tram. 250-00975/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació de 
la relació de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’equitat i l’accessibilitat als serveis sani-
taris nocturns del CAP L’Arboç
Tram. 250-00977/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de condicionament de la carretera 
C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la signatura del 
conveni de cessió del tram de travessia ur-
bana de la carretera C-150a al nucli de Mata, 
a Porqueres (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00979/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Es-
tany)
Tram. 250-00980/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les places de llar d’infants de l’Ajunta-
ment de Porqueres
Tram. 250-00981/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la subvenció 
per a l’actuació «Base del piragüisme», de 
l’Ajuntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte educatiu de l’Escola Abril, de la 
Canonja
Tram. 250-00983/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 146/2010, de declaració del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i de les re-
serves naturals parcials de la Font Groga i 
de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elabo-
ració del Pla especial de protecció del me-
di natural i el paisatge del Parc Natural de 
Collserola
Tram. 250-00984/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute de la Generalitat amb les admi-
nistracions locals, les entitats socials sense 
ànim de lucre i les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00985/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a fer efectives les recomanacions i conclusi-
ons de l’Informe del Síndic de Greuges rela-
tiu a les activitats de l’Autoritat Catalana de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el traspàs a les 
comunitats autònomes de l’assignació tribu-
tària del 0,7% de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques destinada a finalitats 
d’interès social
Tram. 250-00987/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’aprovació de 
l’estudi d’impacte ambiental i del projecte de 
construcció del perllongament de la línia 1 
del metro fins als barris de Montigalà i Llore-
da, a Badalona
Tram. 250-00988/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la seguretat 
viària i l’anàlisi de l’increment de la mortali-
tat a les carreteres i sobre la millora urgent 
de la circumval·lació de la carretera N-II al 
pas per Figueres
Tram. 250-00989/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del funcionament continuat del servei d’he-
modinàmica als hospitals Joan XXIII de Tar-
ragona, Arnau de Vilanova de Lleida i Doctor 
Josep Trueta de Girona
Tram. 250-00990/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro al Pla de millora d’accessibilitat 
a les estacions de les xarxes de ferrocarrils 
metropolitans de Barcelona perquè s’execu-
ti l’obra el 2012
Tram. 250-00991/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de la 
Bressola, de la Catalunya Nord
Tram. 250-00992/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el respecte a la 
vida, la integritat física i els drets dels habi-
tants de El Regadío, a Guatemala, i del coo-
perant català Ricard Busquets
Tram. 250-00993/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el no-cessa-
ment de l’emissió de Televisió de Catalunya 
per satèl·lit l’1 de maig de 2012 i sobre el ga-
rantiment d’aquesta emissió a llarg termini
Tram. 250-00994/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61229), 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 61252) i Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la reconversió 
industrial de la central tèrmica de Cercs en 
un parc d’energies renovables
Tram. 250-00995/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 61252) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61271).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 19.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2012.

Proposta de resolució sobre el suport i la 
implicació en l’R+D dedicat a la salut de les 
dones i, en concret, als microbicides vagi-
nals
Tram. 250-01018/09

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 59957).

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 60937).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Proposta de resolució de suport a l’Associa-
ció de Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet 
Moll per la vaga de fam que està fent en de-
fensa de la llengua catalana
Tram. 250-01051/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’homogeneït-
zació dels criteris tècnics en la instal·lació de 
reductors de velocitat de secció transversal 
del tipus trapezoïdal
Tram. 250-01052/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.
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Proposta de resolució de suport a Jaume 
Bonet per la seva vaga de fam en defensa 
del català a les Illes Balears
Tram. 250-01053/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre les inversions 
per a modernitzar el funicular de Gelida i per 
a garantir-ne la correspondència amb la lí-
nia 4 de rodalia
Tram. 250-01054/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la connexió i dels serveis ferroviaris de 
Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-01055/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet 
i sobre la construcció d’un institut escola a 
Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-01056/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera N-II entre Maçanet de 
la Selva i Girona i sobre l’assoliment d’un 
acord amb el Ministeri de Foment per a no 
desdoblar-la entre Girona i la frontera amb 
l’Estat francès
Tram. 250-01057/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la implementa-
ció del cribratge poblacional del càncer de 
còlon i recte
Tram. 250-01058/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre la conservació 
de la capacitat d’obrar de la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions i el man-
teniment de la seu i la plantilla a Barcelona
Tram. 250-01059/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí 
Sarroca
Tram. 250-01060/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les activitats de l’Acadèmia General Bàsi-
ca de Talarn i sobre l’especialitat de protec-
ció civil i emergències
Tram. 250-01061/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar la sinistralitat a la car-
retera C-55 al Bages
Tram. 250-01062/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la redacció dels 
documents de l’Administració i de les em-
preses en format de lectura fàcil
Tram. 250-01063/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la Instrucció 1/2012 del Departament de 
Benestar Social i Família, relativa al coneixe-
ment lingüístic
Tram. 250-01064/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un cens de professionals de l’espectacle 
i l’audiovisual
Tram. 250-01065/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre els bombers 
voluntaris
Tram. 250-01066/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre la detenció de 
Wenceslao Mansogo a Guinea Equatorial
Tram. 250-01067/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra per a 
Llançà i Portbou
Tram. 250-01068/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de l’Ajuntament de Constantí a la Taula Es-
tratègica de l’Aeroport de Reus
Tram. 250-01070/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de 
l’autopista AP-7 durant les obres de desdo-
blament de la carretera nacional A-2
Tram. 250-01071/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’acceleració del 
peritatge dels danys causats per les obres 
de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-01072/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.
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Proposta de resolució sobre el funciona-
ment de l’institut Leonardo da Vinci, a Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental), i sobre 
la data de construcció del nou centre
Tram. 250-01073/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2012 al 03.05.2012).

Finiment del termini: 04.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2012.

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de la sortida 609 de la ronda del Litoral a 
Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01074/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La sortida número 609 del Cinturó Litoral està senyalit-
zada com «L’Hospitalet de Llobregat. Pol. Ind. de Corne-
llà». Aquest fet indueix a confusió entre els conductors i 
malestar entre la ciutadania de Cornellà perquè la sortida 
és sobretot un accés directe a la ciutat de Cornellà i la se-
va zona industrial i comercial de Riera-Almeda (on s’ubi-
ca el camp de futbol del RCD Espanyol, el CC Splau, 
l’Auditori i la Fira de Cornellà i el WTC), i a través de la 
qual també s’accedeix a la ciutat de L’Hospitalet.

L’Ajuntament de Cornellà s’ha dirigit a la Delegació del 
Govern central a Catalunya per tal que el Ministeri de 
Foment procedeixi a senyalitzar correctament la sortida 
609 indicant que és també l’accés a Cornellà. Però la De-
legació del Govern ha rebutjat atendre la reclamació de 
l’Ajuntament.

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 a reclamar al 
Ministeri de Foment que la sortida número 609 del Cin-
turó Litoral passi a incloure també la indicació de que és 
l’accés a Cornellà de Llobregat.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Boa-
da Masoliver, diputat GP ICV-EUiA; Jaume Bosch Mes-
tres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
titulació en criminologia en la convocatòria 
de places dels departaments d’Interior i de 
Justícia
Tram. 250-01075/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Criminologia és una ciència antiga que ha anat evo-
lucionant vers el seu reconeixement universitari. Va ser 
reconeguda com una llicenciatura oficial de segon cicle 
l’any 2003 i com a Grau a partir de l’aplicació dels cri-
teris de Bolonya, seguint el model de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. L’accés a la llicenciatura es fa a 
partit del graduat en Criminologia i Política criminal o 
del primer cicle de Psicologia, Dret, Sociologia o d’al-
tres afins.

Els llicenciats en Criminologia estan capacitats per tas-
ques com l’anàlisi de la delinqüència, tractament de la 
conducta delictiva, prevenció del delicte i la delinqüència, 
intervenció en mediació i ajuda, investigació criminal, in-
tervenció rehabilitadora, docència, estudis pericials, as-
sessorament i elaboració de dictàmens i informes per a 
l’administració de justícia, administració penitenciaria, 
oficines d’atenció a la víctima i qüestions relacionades 
amb les forces i cossos de seguretat, entre d’altres.

A Catalunya hi ha més se 700 llicenciats en Criminolo-
gia i a partir del curs 2012-2013 (quan surtin els Graus 
en Criminologia) hi haurà al voltant de 400 a 500 nous 
graus cada any.
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En aquests moments està en tramitació la creació del Col-
legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya, sol·licitat el 
mes de maig de 2011 per l’Associació Catalana de Cri-
minòlegs.

Però alhora la Generalitat de Catalunya en les seves con-
vocatòries de noves places de personal no inclou la titu-
lació en Criminologia com una de les que pot permetre 
optar a una d’aquestes places.

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 a realitzar un 
estudi, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Cri-
minòlegs o el futur Col·legi Oficial de Criminòlegs, per 
tal d’analitzar en quines convocatòries de noves places, 
dels departaments d’Interior, Justícia i d’altres, és pos-
sible i convenient incloure la titulació en Criminologia 
com una de les que atorguen el dret a poder presentar-se.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels serveis de salut mental i d’urgències 
nocturnes en el CAP Badia del Vallès
Tram. 250-01076/09

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

Reg. 60450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El municipi de Badia del Vallès compta amb més de 
14.000 habitants. Una població que és atesa pel Centre 
d’Atenció Primària que depèn de l’Institut Català de la 
Salut. Badia és una ciutat que pateix greument els efectes 
de la crisi econòmica que ha provocat un important crei-
xement de l’atur i dels problemes socials.

Els darrers mesos Badia va patir la reducció de l’hora-
ri del servei d’urgències nocturnes del Centre d’Atenció 
Primària del municipi, que va passar de prestar el servei 
de 20 h a 8 h a un servei limitat fins les 24 h. Aquesta 
decisió va provocar el rebuig dels veïns i veïnes, que van 

protagonitzar una important mobilització i el rebuig de 
l’Ajuntament.

Darrerament el servei de salut mental que es presta en 
aquest centre d’atenció primària ha patit també una dis-
minució de l’atenció que es venia realitzant, de cinc dies 
d’atenció psiquiàtrica a la setmana s’ha passat a dos dies.

La salut mental és un servei fonamental i més en aquests 
moments de crisi en què s’han increment d’aquest tipus 
d’afectacions

Un dels principis del sistema sanitari català és l’acces-
sibilitat als serveis sanitaris, un principi fonamental per 
garantir l’equitat, tant territorial com social, en la presta-
ció dels serveis de salut.

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. Recuperar el servei de salut mental (atenció psiquiàtri-
ca) que es venia realitzant en el CAP de Badia del Vallès, 
en les condicions que es venia realitzant fins al moment 
de la reducció.

2. Recuperar plenament el servei d’urgències nocturnes 
de 20 h a 8 h.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la preservació 
del Parc Agrari del Delta del Llobregat
Tram. 250-01077/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Parc Agrari del Baix Llobregat està situat a les planes 
al·luvials del delta i de la vall baixa del riu Llobregat, a la 
comarca del Baix Llobregat, que ocupen una posició cen-
tral dins la regió metropolitana de Barcelona.

El territori del parc, de tradicional riquesa agrícola, for-
ma part de catorze municipis: Castelldefels, Cornellà de 



23 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 34

Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de  
Rei, Pallejà, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Boi  
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Des-
pí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i 
Viladecans, que sumen 730.000 habitants dels més de  
4 milions de la regió metropolitana. El parc agrari té una 
superfície de 2.938 ha, delimitades pel seu Pla especial.

El Parc es gestiona a través del Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat, format per la Diputació de Barcelo-
na, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Genera-
litat de Catalunya, Unió de Pagesos de Catalunya i els 
Ajuntaments dels 14 municipis que en formen part.

En els darrers mesos el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya està negociant amb Las Vegas Sand Corporation 
per la ubicació i realització del projecte anomenat Eu-
rovegas en terrenys del Delta del Llobregat. L’esmentat 
projecte ocuparia 800 hectàrees, la majoria de les quals 
podrien anar en zona agrícola protegida del parc agrari o 
fins i tot ocupar una zona ZEPA altament protegida tam-
bé per la normativa comunitària.

Atès que el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Eu-
ropeu sobre «L’agricultura periurbana» (NAT/2004), 
aprovat en sessió plenària del 16 de setembre del 2004, 
estableix la necessitat d’un compromís institucional entre 
l’administració local i supralocal, els agents socials (grups 
ecologistes i culturals, associacions professionals, tercer 
sector...), d’una banda, i els agricultors i les agricultores, 
de l’altra, per la preservació dels espais agrícoles periur-
bans.

Atès que en La carta de l’agricultura periurbana per a la 
preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió 
dels espais agraris periurbans, que es va aprovar a Cas-
telldefels el 2010 s’insta a les autoritats públiques a adop-
tar polítiques i mesures a escala local, regional, nacio-
nal i internacional per protegir, planificar, desenvolupar 
i gestionar els espais agraris periurbans europeus. Políti-
ques i mesures que han de tenir com a finalitat la conso-
lidació de l’activitat agrària i dels professionals que la fan 
possible: agricultors i agricultores, així com els tècnics i 
els investigadors agraris.

Considerant les funcions ambientals, de seguretat i sobi-
rania alimentària, econòmiques, de gestió i planificació 
territorial que compleix el Parc Agrari.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Preservar les 2.938 hectàrees que formen el Parc Agra-
ri del Delta del Llobregat impedint la instal·lació del Pro-
jecte Eurovegas o altres projectes urbanístics que po-
sin en perill l’agricultura i la sostenibilitat ambiental 
d’aquest territori.

2. Informar els Ajuntaments afectats, les entitats del ter-
ritori afectat i la ciutadania en general de tota la infor-
mació de que disposi sobre el projecte obrint un veritable 
procés participatiu per tal que les parts afectades puguin 
expressar els seus punts de vista.

3. Iniciar els tràmits necessaris per la redacció d’una fu-
tura Llei d’Espais Agraris catalana durant aquesta legis-

latura, per tal de reconèixer el valor estratègic d’aquests 
en el conjunt del territori, posar-los en valor i preser-
var-los evitant en el futur situacions com la produïda pel 
projecte Eurovegas.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre el funciona-
ment de la Taula de Preus de la Llotja de 
Reus
Tram. 250-01078/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural és el responsable del reconei-
xement de les llotges i mercats en origen dels productes 
agraris de Catalunya.

Ja fa mesos què els productors d’avellana del Baix Camp 
i el sector de fruita seca del sindicat Unió de Pagesos es-
tà denunciant l’actuació de la Llotja de Reus fins el punt 
què van presentar denúncia al Tribunal de Competències 
de Barcelona contra els operadors que fixen el preu de 
referència de l’avellana a la Llotja de Reus. Evidencien 
que des del setembre del passat 2011 s’ha detectat una 
diferència creixent entre el preu de les principals llotges 
de Turquia i la cotització que es rep a Reus, i què aquesta 
presumpta fixació de preus de forma concertada, prohi-
bida per la Llei de defensa de la competència, està pro-
vocant unes pèrdues properes als 4,5 MEUR –uns 3.000 
euros per cada productor. Es queixen també de manca 
d’informació, poca transparència i opacitat en les pràcti-
ques de la Llotja de Reus.

El sector denuncia que la cotització de l’avellana per als 
productors de Turquia ha arribat a ser un 46% superior a 
la dels productors catalans segons la Llotja de Reus i que 
a les darreres setmanes es continua produint una forta 
disparitat entre el preu de l’avellana segons la Llotja de 
Reus i el preu en origen d’aquest producte no només a 
Turquia, sinó també a Itàlia.

El sector insisteix en que aquesta situació és insostenible 
per als productors catalans i implica una reducció d’in-
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gressos molt important. A més, els productors de la Unió 
Europea estan sotmesos a uns controls estrictes de quali-
tat i seguretat alimentàries que impliquen un encariment 
dels costos de producció que no són exigits als productors 
de països tercers i recorden que els productors d’avellana 
turcs reben ajudes directes del seu govern que inclouen 
imports tres vegades superiors als que reben els pagesos 
comunitaris tot i la diferència de la renda mitjana.

El 24 de gener de 2012, el Departament d’Agricultura va 
obrir un expedient informatiu sobre la fixació del preu 
de l’avellana a la Llotja de Reus per analitzar la informa-
ció aportada per cada part i buscar eines que permetessin 
una millora del funcionament de la Llotja, element essen-
cial per la fixació de preus en les operacions de compra-
venda d’avellana en origen.

El 2 d’abril de 2012 el departament d’Agricultura va co-
municar que havia arribat a un acord amb la Llotja de 
Reus, amb representants d’Unió de Pagesos i amb els 
productors què passava per constituir la Taula de preus 
de l’avellana amb representació de totes les parts i sota 
la supervisió del mateix departament i en donar suport 
a la Llotja sobre la informació dels preus internacionals.

Tot i l’acord i tenint en compte que el 2010 ja va haver 
una experiència similar que no va resultar i per tal de te-
nir més garanties d’èxit.

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, concretament 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural

1. Que en el termini de tres mesos des de l’aprovació de 
l’acord sobre la constitució de la Taula de Preus doni ex-
plicacions del seu funcionament, sobre com s’ha concre-
tat l’ajuda i assessorament que fa el Departament i sobre 
com es farà o s’ha fet el seguiment dels preus.

2. Que emeti un Informe trimestral sobre les diferències 
de preus amb l’obligació que hi col·laborin les parts vene-
dora i compradora aportant informació i la documentació 
necessària.

3. Que s’iniciïn les negociacions entre les parts per revi-
sar també la fixació dels preus de l’ametlla i la garrofa 
per part de la Llotja de Reus.

4. Que en el cas que es detectin nous incompliments o 
pràctiques deslleials per part de la Llotja de Reus o dels 
seus operadors, i atès que aquests ja van motivar l’apertu-
ra d’un expedient informatiu, el Departament actuï reti-
rant a la Llotja de Reus, si s’escau el reconeixement com 
a mercat en origen de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa de consum i competència en 
la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre 
i el Montsià
Tram. 250-01079/09

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

Reg. 60453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

A les Terres de l’Ebre i més concretament a les comar-
ques del Baix Ebre i el Montsià s’hi troben la major part 
de les explotacions de cítrics de Catalunya. Només a Al-
canar es conreen més de 8.000 ha.

Mandarines i taronges són els principals cultius, i més les 
mandarines que es compta amb la certificació de Indica-
ció Geogràfica Protegida (IGP) Clementines de les Terres 
de l’Ebre.

En els darrers anys 2010, 2011 i aquest 2012 el sector es 
troba en una greu crisi de preus a més de per les causes 
estructurals, per altres com potser un excés de sobrepro-
ducció de clementines o per l’entrada de més contingents 
països tercers. Tot plegat ha fet que s’hagin venut les co-
llites, en molts casos, per sota el seu preu de cost entre 3 
i 10 cèntims el kg en el cas de les clementines, quant el 
seu cost de producció està al voltant dels 20 cèntims, i tot 
i així moltes collites no s’han pogut vendre.

Atès que gran part de la producció es destina a l’expor-
tació i que són les grans empreses distribuïdores a nivell 
europeu les que acaben fixant els preus aquest fet con-
tribueix a agreujar la situació de crisi en que es troba el 
sector.

Atès què el Ple de l’Ajuntament d’Alcanar en sessió de 
1 de març de 2012 va aprovar per unanimitat diferents 
acords relatius a aquestes qüestions exposades i fent-nos 
ressò de les seves demandes.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1. Que faci complir la normativa de consum i competèn-
cia i que insti els governs estatal i europeu a que també 
la compleixin:
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a. Controlant les situacions de monopoli que es detectin

b. Buscant fórmules més justes que les de vendes a pèr-
dues

c. Penalitzant la utilització de productes reclam per part 
de les grans superfícies de distribució

d. Exigint els controls de qualitat i l’exigència de traçabi-
litat en l’etiquetatge

e. Exercint el control duaner de les importacions, espe-
cialment, de Marroc i Turquia.

2. Establir xarxes de seguretat mitjançant sistemes de co-
bertura basats en els costos de producció, per tal de poder 
garantir la renda agrària.

3. Impulsar la utilització del contracte homologat de 
compra-venda de cítrics per garantir una major participa-
ció dels productors i transparència en la fixació del preu 
final del producte.

4. Impulsar mecanismes de control de les importacions 
procedents de països tercers per tal que compleixin la 
normativa de comercialització de la Unió Europea i les 
condicions fitosanitàries.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre els ajuts agro-
ambientals a l’agricultura i la ramaderia 
ecològiques
Tram. 250-01080/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El sector agrari ecològic representa el 5% del total de la 
superfície agrària útil de Catalunya i mostra un incre-
ment positiu any rere any segons les xifres del CCPAE la 
qual cosa tenint en compte la tendència a l’abandonament 
de la terra en el cas de l’agricultura convencional encara 
li dona més valor.

El 25 de novembre de 2008 es va aprovar el Pla d’Acció 
per l’Alimentació i l’Agricultura ecològiques 2008-2012 
que constava de 105 actuacions com a eines per assolir 

els 22 objectius operatius concrets, entre el que hi havia 
el foment de la producció i del sector.

El 14 març de 2012 el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va publicar 
l’ORDRE AAM/67/2012,per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts associats al contracte global d’ex-
plotació i es convoquen els corresponents a l’any 2012, en 
la qual no ha obert a nous beneficiaris els ajuts agroambi-
entals a l’agricultura ecològica ni els ajuts de foment a la 
ramaderia ecològica.

Amb aquesta decisió el DARPAMN, incompleix els 
acords aprovats pel ple del Parlament de Catalunya en el 
debat monogràfic que el 2010 es va celebrar sobre el sec-
tor, i que van tenir el vot a favor de Convergència i Unió, 
atès que aquests acords instaven a «continuar potenciant 
l’agricultura ecològica a Catalunya», a «fomentar la pro-
ducció de farratges i cereals ecològics per poder tancar el 
cicle de la producció ramadera ecològica» i a «millorar 
els ajuts de les mesures agroambientals i de benestar ani-
mal destinades al foment de la producció agrària ecolò-
gica», a més d’assegurar «una execució anual òptima del 
PDR 2007-2013». A més cal tenir en compte que l’execu-
ció real del PDR no arriba ni al 50% de l’execució de les 
mesures agroambientals quan ja s’hauria d’haver arribat 
al 71,43% l’any 2011.

També incompleix la resolució del Parlament del 2011 
sobre l’orientació política general del Govern, que insta 
aquest «a donar continuïtat al Pla d’acció per a l’alimen-
tació i l’agricultura ecològiques 2008-2012 per a fomen-
tar la producció i el consum d’aliments ecològics», així 
com el mateix Pla d’Acció del Departament impedint as-
solir l’objectiu 2.1. de l’esmentat Pla què diu «Incremen-
tar la superfície de conreu en un 30% i la facturació dels 
operadors en un 50%».

Cal recordar a més que els ajuts agroambientals suposen 
la única mesura de foment a la pagesia ecològica catalana 
que contempla el Pla d’acció.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

1. Modificar l’Ordre AAM/67/2012, per la qual s’aproven 
les bases reguladores dels ajuts associats al contracte glo-
bal d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 
2012, per tal que s’obrin als nous beneficiaris els ajuts 
agroambientals a l’agricultura ecològica i els ajuts de fo-
ment a la ramaderia ecològica.

2. En el cas que no sigui possible la modificació de l’es-
mentada Ordre, obrir una nova línia d’ajuts agroambi-
entals per a l’agricultura ecològica i el foment de la ra-
maderia ecològica a la que es puguin acollir els nous 
productors que no eren beneficiaris dels ajuts de l’Ordre 
AAMM/67/2012.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la inclusió del 
sector de l’olivera en les mesures pal·liatives 
dels efectes de la sequera

Tram. 250-01081/09

Presentació

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

Reg. 60455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Aquest hivern Catalunya, en general i les demarcacions 
del Camp de Tarragona i més concretament les Terres de  
l’Ebre han patit l’hivern més sec dels darrers 70 anys,  
de fet el més sec des dels anys 40 del segle passat.

Les pluges caigudes la tercera setmana del mes de març 
tot i ser generoses no han solucionat el problema dels 
conreus de seca, específicament de les oliveres si a més a 
la sequera afegim què el 2011 segons les dades de l’Ob-
servatori de l’Ebre va ser el més càlid des de 1905, la qual 
cosa fa preveure dificultats per la propera campanya.

A Catalunya la disminució de la collita d’olives en aques-
ta campanya de comercialització de l’oli d’oliva ha estat 
del 63% respecte a la mitjana dels anys 2008-2010, es-
sent les plantacions d’olivera de secà les més afectades. 
Aquest fet suposa una pèrdua d’ingressos de 38 milions 
d’euros respecte a la mitjana d’ingressos dels anys 2008-
2010 del sector productor oleícola català.

A més, a causa de la crisi de preus en la qual està im-
mers el sector, els productors catalans d’olives per al-
màssera han perdut 16 milions d’euros anuals des de la 
campanya 2006-2007. D’una mitjana de preu percebut 
pel productor de 0,77 euros el quilo d’olives en la cam-
panya 2005-2006 s’ha passat a 0,3063 euros el quilo en 
la campanya 2010-2011.

El dia 27 de març el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente anunciava la primera bateria 
de mesures pal·liatives contra la sequera en matèria fis-
cal, de finançament, indemnitzacions i avançament de les 
ajudes de la PAC, en les quals no s’ha inclòs el sector de 
l’olivera un dels més afectats per la sequera i en una greu 
crisi de preus.

Des del sector i en les diferents reunions mantingudes 
amb els responsables de les administracions, tant autonò-
mica com estatal, s’ha insistit en la necessitat d’articular 
mesures per al sector de l’oli tan present i important en 
l’agricultura de Catalunya econòmicament i ecològica.

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. Què exigeixi el Govern de l’Estat què inclogui el sector 
de l’olivera en la primera bateria de mesures pal·liatives 
contra la sequera en matèria fiscal, de finançament, segu-
retat social i d’avançament de les ajudes de la PAC.

2. Què demani concretament:

a. L’adequació dels índex de rendiment net als ingressos 
que realment tindran els productors i que, per tant, s’in-
clogui l’olivera en l’adequació dels índex de rendiment 
net de cara a la declaració de la renda del 2011.

b. Beneficis fiscals com l’exempció de les quotes sobre 
els Bens Immobles, l’exempció durant un any de les quo-
tes de la Seguretat Social, increment del percentatge de 
despeses de difícil justificació aplicable al rendiment net 
procedent del conreu de l’olivera en l’Estimació Directa 
Simplificada del IRPF, permetre la neutralitat fiscal con-
seqüència dels ingressos procedents de les percepcions de 
les indemnitzacions de l’assegurança, més la collita ante-
rior. I, permetre la llibertat d’amortització per tal de po-
der compensar el mateix fet i l’ampliació del període de 
carència dels préstecs.

c. Millorar diferents aspectes de l’actual assegurança 
agrària de rendiments de l’olivera, però sobretot, és ur-
gent que els rendiments assegurables s’adeqüin als rendi-
ments reals de les explotacions d’olivera, per tal que l’as-
segurança sigui una eina útil i eficaç de cobertura davant 
els danys en producció per adversitats climàtiques.

3. Què exigeixi al Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi natural que consideri com 
a situació extraordinària la incidència de la sequera del 
2011 en la collita d’olives 2011/12, a fi i efecte de que es 
prioritzi, dins de les mesures de suport que hagi ja ende-
gat o endegui el propi Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi natural al llarg d’aquest 
2012, a la pagesia professional que té ingressos proce-
dents de la producció d’olives.

4. Que exigeixi al Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi natural que modifiqui 
l’Ordre AAM/48/2012, de 5 de març, per la qual es con-
voquen els ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de 
les explotacions agràries i s’aproven les bases regulado-
res corresponents, a fi i efecte que es prioritzi a la pagesia 
professional dins dels beneficiaris, en cas de manca de 
disponibilitat pressupostària, i que es suprimeixi als pro-
ductors d’olives de l’obligació de realitzar instal·lacions 
de reg, atès que és un sector que porta des de la cam-
panya de comercialització 2007/2008 en una situació de 
crisi de preus, venent per sota els costos de producció i 
que per tant, no té liquiditat per a fer front a aquestes in-
versions.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del tres-centè aniversari de la Guerra 
de Successió
Tram. 250-01082/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 60470 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El 1714 representa un referent ineludible en la història de 
Catalunya. L’11 de setembre d’aquell any, amb la caigu-
da de la ciutat de Barcelona a mans de l’exèrcit borbònic, 
es va posar fi a l’Estat Català modern i es va iniciar un 
intens període de repressió, exemplificat amb el Decreto 
de Nueva Planta (16 de gener de 1716) i amb altres docu-
ments que, d’aleshores ençà, han intentat destruir la nos-
tra realitat nacional. Un testimoni d’aquells virulenta re-
pressió és el mateix Parc de la Ciutadella (on s’emplaça el 
Parlament de Catalunya), que comportà l’enderrocament 
del barri de la Ribera (un dels més poblats d’aleshores) i 
la construcció d’una fortalesa per tal de dirigir la repres-
sió contra la ciutat de Barcelona. Tot i la desmesura de la 
repressió, però, l’endemà mateix de la derrota, els cata-
lans i les catalanes va iniciar un llarg però constant pro-
cés de recuperació de les llibertats; un procés que, en la 
data d’avui, encara no ha finalitzat.

Amb la recuperació de la democràcia i el restabliment 
d’un mínim autogovern, la Generalitat de Catalunya va 
institucionalitzar l’Onze de Setembre com a Diada Na-
cional, amb la qual cosa es va consolidar el seu paper 
com a recordatori de la pèrdua de les nostres llibertats 
i de la vocació de recuperar-les. Tot i això, d’aquí a dos 
anys es produeix un fet d’una enorme transcendència: la 
commemoració del 300 aniversari de l’11 de setembre 
de 1714, la qual cosa ha comportat l’anunci de tota mena 
d’activitats, tan de caire històric com cívic i reivindica-
tiu, per part d’algunes institucions (essencialment locals, 
de municipis vinculats algun episodi, com ara l’Ajunta-
ment de Vic), equipaments culturals (com ara el Museu 
d’Història de Catalunya) o entitats. En aquest sentit, no 
deixa de resultar paradigmàtic que l’Assemblea Nacional 
de Catalunya hagi vinculat aquella commemoració a la 
celebració d’un referèndum per tal que el ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya puguin decidir el futur polític del 
nostre país.

En els darrers mesos, diferents institucions, equipa-
ments o entitats han anat organitzant o preparant diver-
ses activitats o comissions per tal de commemorar el 
300 aniversari de la Guerra de Successió. En el cas de la 
Generalitat de Catalunya, si bé ja existien diferents ins-

truments i projectes previs, el 6 setembre de l’any passat, 
a través d’un acord del Consell Executiu, el Govern va 
crear una comissió que, entre altres objectius, té el de 
«recuperar i divulgar la memòria de la Guerra de Suc-
cessió i de les seves conseqüències per a l’organització 
política i institucional de Catalunya; recuperar i divulgar 
la tradició de la cultura i el pensament polític; projectar 
internacionalment les aportacions de l’experiència cata-
lana de persistència històrica d’una nació; fer un balanç 
del procés de construcció nacional impulsat per la so-
cietat i, finalment, establir, impulsar i coordinar inicia-
tives de commemoracions d’especial rellevància, relaci-
onades amb la història de Catalunya». Tot i això, fins la 
data d’avui, aquesta comissió no s’ha constituït formal-
ment; i ni tan sols s’han designat els seus membres, amb 
la qual cosa no disposem, en aquests moments, de cap 
document de treball que expliqui quins objectius especí-
fics es volen aconseguir, quines eines impulsarà per tal 
d’aconseguir-los i, igualment, de quina forma coordinarà 
aquelles iniciatives sorgides de la societat civil o el món 
municipal.

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

Proposta de resolució

1. Constituir, de forma immediata, la Comissió encarre-
gada de commemorar el 300 aniversari de la Guerra de 
Successió, la qual comptarà, com a mínim, amb la par-
ticipació del Museu d’Història de Catalunya, els ens lo-
cals, el teixit associatiu i el món universitari.

2. Presentar públicament, en el termini màxim de tres 
mesos, un Projecte de Commemoració del 300 aniversa-
ri del 1714, amb els actes previstos i la calendarització i 
pressupost dels mateixos, els quals hauran de desenvolu-
par, com a mínim, els següents aspectes:

a. Una vessant científica, centrada en l’organització d’un 
congrés internacional sobre la Guerra de Successió, con-
vocat conjuntament per diverses universitats catalanes i 
estrangeres; una línia de beques destinades a la recerca  
i la divulgació, que estimuli un millor coneixement de 
l’esdeveniment i les seves conseqüències.

b. Una vessant educativa, centrada a dissenyar materials 
específics destinats als centres educatius i al públic en 
general, amb una atenció a tots els públics; i, igualment, a 
l’elaboració de material tipus merchandising vinculat a la 
commemoració i als seus episodis més rellevants.

c. Una vessant de recuperació patrimonial, que perme-
ti organitzar una gran exposició (preferentment itinerant, 
que pugui circular arreu del nostre país d’Europa) a tra-
vés del Museu d’Història de Catalunya; que impulsi una 
línia d’ajuts específica als ens locals per a definir itine-
raris vinculats a la Guerra de Successió; i consolidar i 
millorar la Ruta 1714 i recuperar espais referencials. En 
aquest sentit, des de la Direcció General de Patrimoni es 
presentarà un pla específic del període 2012-2014 amb 
les intervencions a realitzar.

d. Una vessant vinculada a la cultura popular i tradicio-
nal, centrada a posar en valor aquelles celebracions vin-
culades al període immediatament anterior o posterior i 
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que haurien de confluir en una gran celebració al voltant 
de l’11 de setembre del 2014 arreu de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució de disconformitat 
amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica
Tram. 250-01083/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Dolors Camats Luis, por-
taveu, Salvador Milà Solsona, diputat, Joan Boada Ma-
soliver, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat, Hortènsia 
Grau Juan, diputada, Laura Massana Mas, diputada, Jo-
sep Vendrell Gardeñes, diputat, Mercè Civit Illa, diputa-
da, Jordi Miralles Conte, diputat, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

El poble de Catalunya, les seves màximes institucions re-
presentatives, tant el Parlament com el Govern de la Ge-
neralitat i nombroses entitats cíviques i associacions que 
reivindiquen la memòria democràtica i les que agrupen 
a ex-presos i represaliats del franquisme, excombatents 
per la República, partits polítics i sindicats; com tam-
bé personalitats acadèmiques, historiadors del món de 
la cultura, han vingut reivindicant en nombroses ocasi-
ons que s’anul·lin de forma efectiva, en pronunciaments 
amb força legal i seguint els procediments previstos en 
les lleis processals, sense ambigüitats ni subterfugis, to-
tes les Sentències o actes d’aparença judicial dictats, du-
rant la dictadura franquista (1936-1977) pels Tribunals 
de tota mena i denominació: militars, especials, d’excep-
ció, d’ordre públic o ordinaris –civils i penals– i altres òr-
gans repressius, que van afectar, amb pèrdua de la lliber-
tat o de la vida a centenars de milers de persones, homes 
i dones, per raó d’haver-se mantingut fidels i defensat el 
règim democràtic de la Segona República i de la Gene-
ralitat de Catalunya, per haver lluitat contra el règim dic-
tatorial, per les llibertats democràtiques, nacionals, sin-
dicals i en general pels drets humans o per raó de la seva 
ideologia democràtica.

La forma en que el Tribunal Suprem i la Fiscalia Gene-
ral de l’Estat han vingut interpretant i aplicant la Ley de 
Memòria Histórica, 52/2007 de 26 de diciembre i les re-
solucions dictades per dits organismes, en procediments 

de revisió individual de Consells de Guerra i d’altres pro-
cediments judicials repressius, en especial en casos com 
la revisió dels Consells de Guerra contra el President  
de la Generalitat Lluís Companys o el Sindicalista i Mi-
nistre Joan Peiró, no sols no ha donat satisfacció al que és 
just i legítim i al que és d’esperar de la Justícia d’una de-
mocràcia, sinó que s’han de considerar com un veritable 
escarni per les víctimes, els seus familiars i per a tota la 
societat democràtica.

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 de forma solemne:

1. Manifesta la seva disconformitat amb l’aplicació que el 
Tribunal Suprem, la Fiscalia de l’Estat i el govern espa-
nyol han vingut fent de la Ley de Memòria Histórica, Ley 
52/2007 de 26 de diciembre, en especial pel que fa a la 
negativa de fer els tràmits necessaris per revisar i decla-
rar nuls de ple dret –i no simplement il·legítims o injus-
tos– els consells de guerra i demés procediments seguits 
davant els Consells de Guerra i demés tribunals d’excep-
ció o ordinaris durant el règim dictatorial franquista que 
van suposar la condemna a mort o a presó de centenars 
de milers de ciutadans i ciutadanes, pel sol fet d’haver de-
fensat el legítim govern republicà o haver lluitat contra la 
dictadura franquista.

2. Considera especialment greu, pel seu simbolisme i re-
lleu institucional, que no s’hagi acceptat la petició de 
revisió amb declaració de nul·litat de ple dret del consell 
de guerra que va portar a l’afusellament del President de 
la Generalitat, M. H. Lluís Companys i Jové i del Sindi-
calista i Ministre de la República, Joan Peiró.

3. Insta al Govern a fer les gestions necessàries davant el 
govern per tal que promogui les directrius al Fiscal Ge-
neral de l’Estat i els canvis legislatius necessaris per fer 
possible la declaració de nul·litat de ple dret general, però 
també individualitzada per a totes aquelles persones que 
ho demanin per a elles o pels seus avant-passats, de tots 
els procediments judicials seguits davant els Consells de 
Guerra i demés tribunals d’excepció o ordinaris durant el 
règim dictatorial franquista que van suposar la condem-
na a mort o a presó de centenars de milers de ciutadans i 
ciutadanes, pel sol fet d’haver defensat el legítim govern 
republicà o haver lluitat contra la dictadura franquista.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Joan Herrera Torres, president; Dolors Camats Luis, por-
taveu; Salvador Milà Solsona, Joan Boada Masoliver, 
Jaume Bosch Mestres, Hortènsia Grau Juan, Laura Mas-
sana Mas, Josep Vendrell Gardeñes, Mercè Civit Illa, 
Jordi Miralles Comte, diputats i diputades
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-01084/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, diputada 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les mesures d’estalvi del Govern de la Generalitat en 
l’àmbit de la salut estan afectant a molts serveis d’atenció 
continuada i d’urgències de molts CAPs de Catalunya.

Aquestes mesures afecten als 35.000 habitants de Mon-
cada i Reixac, població que disposa de 2 CAPs i que a 
partir del 19 de juliol s’ha eliminat el servei d’atenció 
continuada i d’urgències, i els ciutadans en cas d’urgèn-
cia han d’anar a Ripollet. Aquest fet ha coincidit també 
amb la reducció del transport sanitari d’aquesta zona,  
i amb la reducció horària de la farmàcia de guàrdia.

La intenció inicial del CATsalut era la de tancar el ser-
vei de les 20h fins a les 8h del dia següent, però a partir 
de la pressió dels veïns i de la Plataforma en Defensa de 
la Salut Pública varen aconseguir que el servei estigues 
obert 4 hores més i es tanqués durant l’estiu de 12 h a 8 h  
del dia següent. Un cop passat l’estiu el servei no s’ha tor-
nat a reobrir.

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 reobrir el 
servei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Mont-
cada i Reixac, en el termini màxim d’un mes.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la taxa pels 
serveis policials en les competicions espor-
tives que transcorren per vies interurbanes
Tram. 250-01085/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El dia 23 de març el Diari Oficial de la Generalitat va 
publicar el Decret de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives. La nova normativa elimina la possibilitat 
de gratuïtat en els serveis policials en les competicions 
esportives organitzades per entitats sense afany de lu-
cre. Aquest fet obliga a les entitats organitzadores de tot 
tipus de competicions com el ciclisme, les maratons i 
altres proves d’atletisme, triatlons, proves automobilísti-
ques i motociclistes que requereixen els serveis del Cos 
de Mossos d’Esquadra per mantenir la seguretat d’es-
portistes i espectadors en les curses que transcorren per 
vies interurbanes, a abonar una taxa al Departament 
d’Interior. Aquesta taxa en afectar a l’esport popular i 
a competicions d’aficionats o de juvenils o infantils po-
sa en perill la celebració de multitud de competicions ja 
que en molts casos les entitats organitzadores no podran 
fer front al pagament que exigeix el Departament d’In-
terior.

A més, segons recull El Periódico de Catalunya en la se-
va edició de 5 d’abril, segons declara el president de la 
Federació Catalana de Ciclisme, Josep Bochaca, el Se-
cretari General de l’Esport de la Generalitat, Ivan Tubau, 
va manifestar que «no sabia res del cobrament», fet que 
suposaria un greu exemple de manca de coordinació en-
tre els diversos departaments de la Generalitat.

D’altra banda, la taxa, a més de l’esport popular i afici-
onat, segons com s’apliqui, pot actuar de forma negativa 
per proves professionals que han passat dificultats econò-
miques, com la Volta Ciclista a Catalunya.

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

Proposta de resolució

1. Crear una comissió mixta entre el Govern de la Ge-
neralitat i les principals federacions esportives afectades 
pel cobrament de la taxa de serveis policials en casos de 
competicions esportives que transcorren per vies inter-
urbanes, per analitzar la problemàtica en aquests casos o 
en d’altres similars i buscar solucions consensuades que 
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evitin les conseqüències greus que es preveuen per multi-
tud de proves esportives. La comissió haurà de presentar 
públicament les seves propostes abans d’un mes.

2. Estudiar, mentre la comissió creada en el punt ante rior 
proposa solucions, l’aplicació de mesures provisionals 
com podria ser el cobrament d’una quantitat simbòlica en 
concepte de pagament de la taxa.

3. Presentar al Parlament, abans de dos mesos, les modi-
ficacions legislatives necessàries per fer possible l’exclu-
sió de la taxa de les proves esportives que es determinin, 
en especial de les que afecten a l’esport aficionat, popu-
lar, juvenil o infantil, de la normativa que ara s’aplica.

4. Estudiar amb les entitats organitzadores de competici-
ons professionals que es poden veure afectades per la ta-
xa, l’aplicació de la mateixa en funció de les possibilitats 
econòmiques de cada prova.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’estudi de via-
bilitat de la remodelació i ampliació de l’Es-
cola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre
Tram. 250-01086/09

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

Reg. 60869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’Escola Lluís Viñas, construïda l’any 1946 i ampliada 
als anys 80, es troba en un dels edificis escolars més an-
tics de les Terres de l’Ebre, fet que comporta importants 
despeses de manteniment, manca d’espais, amb aules pe-
tites que arriben a la màxima ratio d’alumnes permesa; 
sense gimnàs ni pista coberta, patis en diferents nivells, 
inexistència de magatzem i d’ascensor, i presencia de 
barreres arquitectòniques, entre d’altres dèficits i raons.

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) a finals del curs 
de/2010 va començar una campanya de recollida de sig-
natures per reclamar al Departament d’Educació de la 
Generalitat engegar i accelerar el projecte de construcció 
de la nova escola a la població. La campanya va recollir 
més de 2.100 signatures.

El dia 11 de febrer de 2011 es van 1liurar les signatures 
i el dossier justificatiu del projecte al Sr. Antoni Marti, 
en una reunió celebrada a las seu dels SSTT d’Educació  
de les TTEE amb la presència del President i membres de 
I’AMPA, Director de l’Escola, la 1lavors regidora d’edu-
cació de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, Sra. Jardí i els 1la-
vors Alcalde de l’Ajuntament de Móra d’Ebre Sr. Josep 
Solé Biosca, i l’adjunt al Director del SSTT, en aquesta 
reunió es 1liura també un acord de la Junta de Govern 
Local de I ‘Ajuntament de Móra d’Ebre, que sol·licitava 
de manera formal i per escrit la necessitat d’engegar el 
projecte d’una futura escota nova (JGL nº 58).

D’aquesta reunió surt el compromís formal d’una visita 
del subinspector per tal de copsar in situ la realitat de la 
situació de l’escola i que finalment és produeix al setem-
bre de 2011, amb la presencia del Director General de 
Centres Educatius, Sr. Jordi Roig que assoleix el compro-
mís de realitzar un estudi de viabilitat amb la finalitat de 
determinar la necessitat de remodelar i ampliar el centre 
o construir-ne un de nou i realitzar el conseqüent pro-
jecte tècnic, dins l’any 2012 en funció de les conclusions 
d’aquest estudi.

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:

Complir amb els seus compromisos i iniciar de forma 
immediata l’estudi de viabilitat amb la finalitat de de-
terminar la necessitat de remodelar i ampliar el centre o 
construir-ne un de nou i realitzar el conseqüent projecte 
tècnic, dins l’any 2012.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre el tancament 
esglaonat de l’Acadèmia General Bàsica de 
Sotsoficials de Talarn, el desenvolupament 
d’un pla de dinamització econòmica per al 
Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions 
d’aquest centre a la Generalitat
Tram. 250-01087/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 60878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-

Fascicle segon
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posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Govern espanyol tancarà el pròxim mes de juliol l’Aca-
dèmia Bàsica de Sotsoficials de Talarn, situada al Pallars 
Jussà. El motiu principal al·legat pel govern espanyol és el 
nou model de formació per als Suboficials de les Forces 
Armades, així com la situació de crisi i la necessitat de 
retallar despesa.

Inaugurada l’any 1974, l’Acadèmia General Bàsica de Ta-
larn ha format a més de 23.000 sotsoficials de l’Exèrcit 
espanyol de Terra. El ministeri de Defensa decideix pres-
cindir d’aquest equipament que a l’actualitat crea 800 
llocs de treball entre personal militar i civil. Aquest can-
vi suposa un fort impacte per l’economia del conjunt del 
Pallars. S’assimila a una deslocalització amb repercussi-
ons econòmiques evidents i dramàtiques

Atès que el tancament suposa un important impacte 
econòmic caldria que el tancament de l’Acadèmia anés 
acompanyat d’un paquet de mesures compensatòries.

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:

– Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per tal que el tancament de l’Acadèmia General Bàsi-
ca de Talarn es vagi produint de manera esglaonada tot 
desenvolupant simultàniament un pla de dinamització 
econòmica comarcal dotat amb finançament estatal que 
faci possible l’eliminació de les desastroses conseqüènci-
es econòmiques que el tancament, tal com està plantejat, 
tindria per la comarca del Pallars Jussà.

– Demanar la cessió de les instal·lacions de l’AGB de Ta-
larn a la Generalitat de Catalunya per tal que la seva ex-
plotació sigui reorientada a funcions formatives dels 
cossos de seguretat i de protecció civil dependents de 
l’administració catalana i a aquelles altres que es decidei-
xin per potenciar l’activitat econòmica dins l’àmbit terri-
torial afectat pel tancament de l’AGB de Talarn.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució de suport a la plata-
forma contra el tancament de l’Acadèmia 
General Bàsica de Sotsoficials de Talarn i 
Tremp i sobre el garantiment dels llocs de 
treball d’aquest centre i la creació d’una tau-
la per a la reactivació econòmica del Pallars 
Jussà
Tram. 250-01088/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60881 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Herrera Torres, pre-
sident, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El Ministeri de Defensa, a través d’una ordre de l’Exèrcit 
de Terra, ha decidit «suspendre temporalment» a partir 
del 5 de juliol l’activitat de l’Acadèmia General Bàsica de 
Sotsoficials de Talarn i Tremp, una institució de l’Exèrcit 
de Terra ubicada al Pallars Jussà des de 1974.

La raó que dóna el Ministeri de Defensa per tancar l’Aca-
dèmia és l’estalvi econòmic, sense que s’informi de quin 
serà el termini per la reobertura ni s’estableixin mesures 
de caràcter temporal per mantenir l’activitat en les instal-
lacions de l’Acadèmia i els llocs de treball que en depe-
nen.

Per altra banda, cal destacar que l’impacte pressuposta-
ri de l’Acadèmia en el conjunt del pressupost del minis-
teri de Defensa és molt reduït i es corre el risc que els 
ensenyaments que es feien en l’Acadèmia o similars ara 
es facin en d’altres poblacions de l’Estat, com Segòvia o 
Toledo.

L’Acadèmia és, en aquests moments, la principal activi-
tat econòmica del Pallars Jussà. Dóna feina a vuit-centes 
persones, entre personal civil i militar i en depenen una 
desena d’empreses de manteniment i serveis, a més de 
l’important impacte que té en el comerç de Tremp.

L’anunci del tancament ha provocat una important mo-
bilització popular amb la creació d’una Plataforma con-
tra el tancament de l’Acadèmia formada per pels Ajunta-
ments de Tremp i Talarn, el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i entitats empresarials i comercials, entre d’altres.

L’anunci del tancament de l’Acadèmia s’afegeix a la re-
ducció dels trajectes de la línia de tren Lleida - La Pobla 
de Segur, que ha generat també un important malestar i 
preocupació en la població de les comarques afectades.

La comarca del Pallars Jussà compta amb una població 
d’uns 12.000 habitants, amb un alt nivell d’envelliment, 
un procés històric de despoblament i amb un dinamis-
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me econòmic reduït, ara encara més per la crisi, malgrat 
l’embranzida que els darrers anys ha tingut el sector tu-
rístic.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya dóna ple suport a la Plata-
forma contra el tancament de l’Acadèmia Bàsica de Sot-
soficials de Talarn i Tremp, formada pels ajuntaments, el 
consell comarcal del Pallars Jussà i diverses entitats de 
la comarca.

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

2. Realitzar les gestions necessàries davant el Ministeri 
de Defensa per garantir la continuïtat dels llocs de treball 
del centre.

3. Realitzar les actuacions necessàries per garantir en 
l’Acadèmia la realització d’activitats formatives en camps 
com la protecció civil i les emergències, estudiant la par-
ticipació del Govern de la Generalitat i els Ajuntaments.

4. Crear una taula per a la reactivació econòmica de la 
comarca del Pallars Jussà, formada pels ajuntaments de 
la comarca, el Consell Comarcal, la Diputació de Lleida, 
les entitats empresarials i els sindicats de la comarca, el 
Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat, per im-
pulsar un Pla per la dinamització econòmica del Pallars 
Jussà, cercant alternatives per la diversificació de l’eco-
nomia de la comarca.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Her-
rera Torres, president GP ICV-EUiA; Josep Vendrell 
Gardeñes, diputat del GP d’ICV-EUiA

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 3/2012, del 10 de febrer, de me-
sures urgents per a la reforma del mercat la-
boral
Tram. 212-00001/09

Rectificació del text presentat
Reg. 61948 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 20.04.2012

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats comuniquen a la 
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en 
la Sol·licitud de convocatòria d’un Ple del Parlament de 
Catalunya per tal que s’interposi un recurs d’inconstitu-
cionalitat contra el Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de fe-

brer, de mesures urgents per a la reforma del mercat la-
boral (tram. 212-00001/09), presentada el 13 d’abril de 
2012 i amb número de registre 60940.

On diu:

«Els apartats 2 i 3 de les disposicions transitòries setena 
i vuitena, en allò que fa referència a l’atribució al Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal de les funcions executives 
de validació dels continguts formatius i d’autorització de 
centres de formació, perquè vulneren les competències 
de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals 
de l’article 170 de l’Estatut d’autonomia.»

Ha de dir:

«Els apartats 2 i 4 de les disposicions transitòries setena 
i vuitena, en allò que fa referència a l’atribució al Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal de les funcions executives 
de validació dels continguts formatius i d’autorització de 
centres de formació, perquè vulneren les competències 
de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals 
de l’article 170 de l’Estatut d’autonomia.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Camats 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Alfons López i Tena, re-
presentant del SP de SI

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació del Grup 
de Treball sobre els Diàlegs Competitius del 
Departament d’Empresa i Ocupació amb 
Operadors i Empreses
Tram. 251-00001/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 58373 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 18.04.2012

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels grups i subgrups parlamentaris sota-
signats, d’acord amb el que estableix l’article 47 del Re-
glament del Parlament, sol·liciten la creació, en el si de 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, del grup de treball 
següent:

Denominació

Grup de treball de seguiment dels diàlegs competitius 
que s’estan duent a terme des del Departament d’Empre-
sa i Ocupació amb diferents operadors i empreses
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Objecte

Seguiment dels diàlegs competitius que s’estan duent a 
terme des del departament d’empresa i ocupació amb di-
ferents operadors i empreses.

Composició

El grup de treball es compon de representants de cadas-
cun dels grups parlamentaris.

Incorporació d’especialistes o tècnics

El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’ex-
perts, d’acord amb l’article 49 del Reglament del Par-
lament.

Termini per a l’assoliment dels objectius

Lliurament de la proposta i els resultats al cap de dos me-
sos a comptar des de la seva constitució.

Resultat

Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb 
les corresponents recomanacions i conclusions. Així com 
també amb les propostes d’iniciatives parlamentàries, si 
s’escauen.

Mètode de funcionament

El règim general establert pel Reglament del Parlament 
per a les comissions, amb representació ponderada dels 
grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 21 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC; Alfons López Tena, re-
presentant del SP de SI

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi de les mesures dels Mossos 
d’Esquadra per a garantir el dret a la mani-
festació i a la seguretat
Tram. 252-00007/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 60868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen 
els articles 39, 54 i concordants del Reglament del Parla-
ment, proposen la creació d’una comissió específica so-
bre els instruments i mesures a aplicar pel cos de Mossos 
d’Esquadra per a la garantia del dret a la manifestació i 
a la seguretat.

Proposta de creació d’una Comissió d’estudi 
sobre els instruments i mesures a aplicar  
pel cos de Mossos d’esquadra per a la garantia 
del dret a la manifestació i a la seguretat

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre els 
instruments i mesures a aplicar pel cos de Mossos d’Es-
quadra per a la garantia del dret a la manifestació i a la 
seguretat, d’acord amb el que estableix l’article 54 del 
Reglament del Parlament.

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada 
grup parlamentari. La seva regulació es preveu d’acord 
amb les disposicions del Reglament del Parlament per a 
aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi as-
sisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.

Objecte

L’estudi sobre els instruments i mesures a aplicar pel cos 
de Mossos d’Esquadra per a la garantia del dret a la ma-
nifestació i a la seguretat.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La comissió específica sobre els instruments i mesures 
a aplicar pel cos de Mossos d’Esquadra per a la garantia 
del dret a la manifestació i a la seguretat tindrà la vigèn-
cia corresponent a la de la legislatura en curs.

La comissió podrà redactar un informe final que, si es-
cau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Regla-
ment del Parlament.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Anna Si-
mó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Alfons López i Tena, re-
presentant del SP de SI
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre els recursos 
per a l’educació no universitària i les deci-
sions en política educativa
Tram. 300-00152/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 61888 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 20.04.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 25 i 26 d’abril de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern sobre els recursos 
destinats a l’educació no universitària a Catalunya i les 
decisions en matèria de política educativa?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat
Tram. 300-00153/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61906 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 20.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la interpel·lació següent, per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 25 i 26 d’abril de 2012.

– Sobre les polítiques de seguretat.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

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

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions i 
les mesures que pensa prendre per als afec-
tats per les participacions preferents
Tram. 300-00154/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 61907 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 20.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 d’abril 
de 2012.

– Quina ha estat l’actuació del Govern de la Generalitat 
per la situació derivada de les participacions preferents 
emeses per les entitats financeres catalanes i quines me-
sures pensa prendre el mateix Govern de cara als afectats 
per aquests productes?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt del SP C’s

Interpel·lació al Govern sobre el futur i els 
compromisos amb relació al canal Segarra-
Garrigues
Tram. 300-00155/09

Presentació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61908 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 20.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 
i 26 d’abril de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el futur i els compromisos en el canal Segarra-Gar-
rigues?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC
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Interpel·lació al Govern sobre les conse-
qüències per a la Generalitat de la Llei d’es-
tabilitat pressupostària i el nou escenari 
econòmic i financer de l’Estat
Tram. 300-00156/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61911 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 20.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 d’abril de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
conseqüències per a la Generalitat de la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria aprovada per les Corts, i el nou esce-
nari econòmico-financer de l’Estat?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques en matèria de cohesió social i re-
activació econòmica arran dels pressupos-
tos generals de l’Estat per al 2012
Tram. 300-00157/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61912 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 20.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 d’abril de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
pressupost real de les polítiques públiques de la Genera-
litat en matèria de cohesió social i reactivació econòmica 
un cop coneguts els Pressupostos Generals de l’Estat per 
al 2012?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Modificació del calendari de sessions plenà-
ries per al quart període de sessions
Tram. 244-00008/09

Acord

Mesa del Parlament 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 d’abril 
de 2012, de conformitat amb l’article 72.1 del Regla-
ment, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de mo-
dificar el calendari de sessions plenàries per al quart pe-
ríode de sessions, en el sentit de tenir els dies 13 i 14 
de juny la sessió plenària que s’havia convingut tenir els  
dies 20 i 21.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 287/IX,  
sobre l’inici de les obres de construcció del 
nou edifici de l’Escola Marta Mata, del Ven-
drell
Tram. 290-00276/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 60629 i 61357 / Admissió a tràmit 
i tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00276/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 287/IX, 
sobre l’inici de les obres de construcció del nou edifici de 
l’Escola Marta Mata, del Vendrell.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 287/IX, sobre l’inici de 
les obres de construcció del nou edifici de l’Escola Marta 
Mata, del Vendrell (núm. tram. 290-00276/09), us infor-
mo del següent:

El 2 d’abril de 2012 va finalitzar el termini de presenta-
ció d’ofertes del concurs per l’adjudicació del contracte 
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de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del 
projecte bàsic, el projecte executiu i posterior direcció 
d’obra per a la nova construcció de l’Escola Marta Mata. 
El Departament d’Ensenyament té previst l’adjudicació 
del concurs en 15 dies, i l’inici de l’execució de l’obra 
abans de l’estiu.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
356/IX, sobre les actuacions de vigilància i 
prevenció de la contaminació de les platges 
i les zones de bany interiors
Tram. 290-00344/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 60090 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00344/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 356/IX, 
sobre les actuacions de vigilància i prevenció de la conta-
minació de les platges i les zones de bany interiors.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 356/IX, sobre les actu-
acions de vigilància i prevenció de la contaminació de 
les platges i les zones de bany interiors (núm. tram. 290-
00344/09), us informo del següent:

Mitjançant els serveis de la competència de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua es continuaran impulsant les actuacions 
del Pla de vigilància i informació de l’estat de les platges 
i zones de bany interior i es continuaran mantenint les 
actuacions de prevenció en origen de la contaminació en 
col·laboració amb els agents implicats amb competències 
en la matèria.

Barcelona, 29 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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. 60099 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.04.2012

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, per completar la in-
formació facilitada el 22 de març de 2012 i en relació 
amb els punts b), c) i d) el següent:

En relació amb el calendari per a desenvolupar íntegra-
ment el Pla Director de Salut Mental i Addiccions i la 
seva concreció en accions específiques, està previst que 
es realitzi en el marc del Pla de desenvolupament de les 
accions previstes al Pla de Salut de Catalunya pel que fa 
als processos de transformació del model d’assistència i 
modernització del model organitzatiu.

Referent a l’impuls d’un programa de lluita contra l’es-
tigmatització de la salut mental per trencar els perjudicis 
envers les persones amb aquets problemes de salut, els 
departaments de Salut i Benestar Social i Família han 
prioritzat el desplegament del Pla de Lluita contra l’estig-
ma de les malalties mentals, que té com a objectiu dismi-
nuir l’estigma i la discriminació que viuen les persones 
amb alguna problemàtica de salut mental i proporcionar 
empoderament a les persones afectades. El Pla es desen-
voluparà en 4 anys i contempla accions dirigides a: màr-
queting social, educació, canvis d’actituds, contacte so-
cial amb persones afectades i avaluació i recerca. S’ha 
constituït una comissió institucional formada per repre-
sentants dels departaments de Salut i Benestar Social i 
Família, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barce-
lona i la Junta de l’Entitat Obertament integrada per la 
Federació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya 
(FECAFAMM), Associació d’Usuaris (ADEMM) i en-
titats proveïdores (UCH, CSSC, FORUM). Aquesta co-
missió ha aprovat el Pla i els objectius estratègics i opera-
tius i està previst fer l’acte de presentació pública el mes 
de maig de 2012.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 54/IX, 
sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 390-00054/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 60098 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00054/09

Sobre: Control compliment de la Moció 54/IX, sobre la 
sostenibilitat del sistema sanitari

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 54/IX, sobre la sostenibilitat del sistema 
sanitari (núm. de tram. 390-00054/09), us informo del 
següent:

Pel que fa a l’apartat a) de la Moció, relatiu a consensuar 
les bases d’un nou model retributiu per a metges, infer-
mers i professionals sanitaris, d’acord amb les recomana-
cions del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya i 
del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, cal 
fer avinent que la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de Pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 esta-
bleix un marc pressupostari clarament orientat a la con-
tenció i, si s’escau, reducció de les despeses de personal 
per al 2012, en tot el sector públic.

Malgrat això, el Departament de Salut té molt en comp-
te els plantejaments de present i futur del Consell de la 
Professió Mèdica de Catalunya i del Consell de la Pro-
fessió Infermera de Catalunya, d’indubtable influència en 
el sector. Prova de l’anterior és que el recentment aprovat 
Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 recull aquelles re-
comanacions en relació al desenvolupament professional, 
dels òrgans anteriorment esmentats que tenen viabilitat 
pràctica en aquests moments, i com serà també en el cas 
d’establir les noves bases d’un model retributiu, les ne-
cessitats del qual el Departament de Salut en cap moment 
ha qüestionat, quan les circumstàncies econòmiques ho 
permetin.

Pel que fa a l’apartat b), relatiu al desplegament al con-
junt del territori del pla interdepartamental d’atenció a les 
persones amb trastorn mental i addiccions i el pla inter-
departamental de salut de Catalunya que preveu l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya, cal fer avinent el se-
güent:

En el marc del desplegament del Pla Interdepartamental 
d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addic-
cions, des del Govern s’estan duent a terme les següents 
accions:

– Aprovació i desplegament del Pla de Lluita contra l’Es-
tigma. Acció interdepartamental entre Salut i Benestar 
Social i Família. Aquest Pla té com a objectiu disminuir 
l’estigma i la discriminació que viuen les persones amb 
alguna problemàtica de salut mental i proporcionar em-
poderament a les persones afectades. El Pla es desenvo-
luparà en 4 anys i contempla accions dirigides a: màrque-
ting social, educació, canvis d’actituds, contacte social 
amb persones afectades i avaluació i recerca. S’ha consti-

tuït una comissió institucional formada per representants 
dels departaments de Salut i Benestar Social i Família, 
Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i la 
Junta de l’Entitat Obertament integrada per la Federació 
de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya (FECA-
FAMM), Associació d’Usuaris (ADEMM) i entitats pro-
veïdores (UCH, CSSC, FORUM). Aquesta comissió ha 
aprovat el Pla i els objectius estratègics i operatius i està 
previst fer l’acte de presentació pública el mes de maig 
de 2012.

– Model d’atenció integral en salut mental. S’ha constituït  
una comissió de treball amb representants dels Departa-
ments de Salut i de Benestar Social i Família i professio-
nals experts del sector per elaborar el model conceptual, 
organitzatiu i de gestió territorial. Es tracta d’integrar en 
una xarxa de caràcter transversal els dispositius sanita-
ris, socials i d’inserció laboral i promoure protocols d’ac-
tuació conjunta per la coordinació i complementarietat 
entre serveis. L’objectiu és garantir la continuïtat assis-
tencial, especialment entre els serveis sanitaris i socials 
articulant instruments que ens permetin garantir el se-
guiment de l’itinerari assistencial. L’elaboració d’aquest 
model també implica la revisió de les carteres de serveis 
dels diferents sistemes sanitari i social i la seva territo-
rialització. L’any 2012 esta prevista l’elaboració del mo-
del i la implementació d’una experiència pilot al municipi 
de Sabadell, que es podrà complementar en altres àmbits 
territorials per finalment dissenyar el Pla d’implantació 
territorial a tot Catalunya.

– Pla Integral d’Atenció als Trastorns de l’Espectre Au-
tista. Aquest Pla ha estat elaborat per tres departaments 
de la Generalitat (Salut, Benestar Social i Família i En-
senyament) amb la participació de societats científiques i 
professionals experts de l’àmbit sanitari, social i educa-
tiu. En aquest moments s’estan elaborant els indicadors 
d’avaluació i està previst enguany iniciar tres experièn-
cies pilot al territori d’integració funcional i coordinació 
entre els equips sanitaris, els serveis d’atenció precoç i 
els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica.

– Projecte interdepartamental per l’abordatge del Fracàs 
Escolar entre el Departament de Salut i Ensenyament. 
L’objectiu es estudiar les variables de salut mental, con-
sum de substàncies i trastorns de l’aprenentatge en la pro-
blemàtica del fracàs escolar en base a l’evidència cien-
tífica disponible i elaborar un Pla de detecció precoç i 
tractament especialitzat integral des de la vessant psico-
terapèutica i psicopedagògica per disminuir el percentat-
ge de fracàs escolar en el nostre país.

En l’àmbit de la Salut Pública i d’acord amb les previsi-
ons de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, 
és intenció del Departament de Salut coordinar les actu-
acions que han de dur a la formulació del Pla interdepar-
tamental de salut pública.

Aquest Pla busca desplegar, en l’acció del Govern, el con-
junt d’activitats de forma efectiva de manera que garan-
teixin la coordinació de les accions que incideixen en la 
salut de la població i que són competència dels diversos 
departaments.

La posada en marxa de l’Agència de Salut Pública i del 
seu Consell d’Administració, en el qual estan representats 
els departaments que tenen més influència en l’actuació 
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sobre els determinants de la salut està sent el primer pas 
per assolir la inicial massa crítica de visió compartida 
sobre el paper de cadascú en la formulació del Pla. En 
essència, es tracta de fer real l’estratègia formulada per 
la Unió Europea de «Salut a totes les polítiques». La llei 
de salut pública el considera com eina de govern i el marc 
indicatiu de les accions de salut pública.

L’altre punt, igualment important, és que el Pla interde-
partamental de salut pública, ha d’estar coordinat amb el 
Pla de Salut de Catalunya, recentment presentat al Parla-
ment de Catalunya. Aquest Pla de Salut, actualment en 
fase de desplegament, té en el Pla interdepartamental una 
de les seves prioritats. Actualment es treballa en la seva 
estructura organitzativa i s’ha fet l’inventari de les actu-
acions interdepartamental i té establerta la seva propos-
ta metodològica. En el seguiment del Pla de salut estarà 
inclòs el seguiment del Pla interdepartamental de salut 
pública.

Barcelona, 3 d’abril de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 60075 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00055/09

Sobre: Control compliment de la Moció 55/IX, sobre les 
inversions del Govern de l’Estat en infraestructures

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 55/IX, sobre les inversions del Govern de 
l’Estat en infraestructures (núm. de tram. 390-00055/09), 
us informo del següent:

En les diferents reunions mantingudes amb els repre-
sentants del Ministerio de Fomento del nou Govern de 
l’Estat, referents al seguiment de les actuacions viaries i 
ferroviàries previstes, el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha instat el Ministerio de Fomento a impulsar 
les actuacions definides en els acords subscrits, priorit-
zant-les en base al major retorn econòmic i social, i tenint 
en compte les disponibilitats pressupostàries i l’actual 
conjuntura de crisi econòmica.

La darrera intervenció de la Comissió Bilateral Genera-
litat-Estat en relació amb la liquidació de les inversions 
de l’Estat a compte de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut va tenir lloc a la última reunió de 19 de juliol 
de 2010, en la qual es van analitzar i acordar diferents 
punts. En concret la Generalitat i l’Estat van acordar xi-

frar en 759 milions d’euros les inversions estatals pen-
dents per compte de la liquidació de 2008.

En aquesta mateixa reunió, es va fer constar que la Ge-
neralitat havia tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda 
un llistat sobre les inversions en infraestructures per fer 
efectiu el compliment de la disposició addicional tercera, 
llistat per enviar als corresponents departaments minis-
terials. La Generalitat va expressar que tenia interès en 
què les inversions fossin destinades al finançament d’in-
fraestructures ja realitzades o en execució i va assenyalar 
que aquesta quantitat ja havia estat incorporada als pres-
supostos de la Generalitat.

El president de torn de la Comissió, el ministre de Po-
lítica Territorial i Administració Pública, va manifestar 
que s’acordava diferir a la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals i a la Comissió Bilateral d’infraestructu-
res el desenvolupament i concreció de l’acord, sense que 
aquesta consideració passés a formar part de l’acord so-
bre l’import de les inversions pendents de liquidació. De 
fet, ni la metodologia establerta per al càlcul de la liqui-
dació de la disposició addicional tercera de l’Estatut ni 
els acords posteriors que s’han produït en aquesta ma-
tèria no exigeixen la intervenció de la Comissió Mixta 
d’Afers Econòmics i Fiscals ni de la Comissió Bilateral 
d’Infraestructures.

La determinació dels imports corresponents als primers 
exercicis d’aplicació de la disposició addicional tercera 
de l’Estatut i la seva liquidació s’han realitzat per proce-
diments diferents. El Ple de la Comissió Bilateral va de-
terminar els imports a invertir per part de l’Estat per al 
compliment de la metodologia l’any 2009 i va concretar 
els projectes als quals s’havien d’imputar aquestes inver-
sions estatals en infraestructures. D’altra banda, va reme-
tre a la Subcomissió d’Infraestructures i Equipaments la 
determinació dels projectes que quedaven pendents i que 
corresponien a la Societat Estatal d’Infraestructures del 
Transport Terrestre.

En canvi, fou el Grup de Treball de la Subcomissió d’In-
fraestructures i Equipaments el que va determinar els 
projectes d’inversió a Catalunya per import de 787,03 mi-
lions d’euros corresponents a 2008 i va ser per acord en-
tre el conseller Economia i Finances i el secretari d’Estat 
d’Hisenda i Pressupostos que es va concretar la liquida-
ció final de les inversions corresponents a 2007 i les pre-
visions per a 2010 per un import de 500 milions d’euros, 
335 dels quals a transferir per inversions ja fetes en la 
Línia 9 del metro i 165 destinats a projectes sectorials 
dels diferents ministeris, projectes que es relacionen en 
el mateix acord.

Fins ara la transferència corresponent a la liquidació de 
2008 de 759 milions d’euros per part de l’Estat no s’ha 
dut a terme, però no és indispensable que el Ple de la Co-
missió Bilateral Generalitat-Estat es torni a reunir per a 
la concreció dels projectes per liquidar les inversions cor-
responents a l’any 2008.

En relació amb la liquidació de les inversions correspo-
nents a l’any 2009 que s’ha de dur a terme l’any 2012, es 
podria concretar en el proper Ple de la Comissió Bilate-
ral Generalitat-Estat o articular a través d’algun altre dels 
mecanismes existents. De conformitat amb les liquidaci-
ons provisionals que s’han efectuat fins ara, la Genera-



23 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

4.50.02. INFORMACIó 50

litat tindria un dèficit inversor que oscil·la entre els 211 i 
219 milions d’euros.

En darrer terme cal assenyalar, que en els darrers contac-
tes que han tingut lloc entre representants del Govern de 
la Generalitat així com del president de la representació 
de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Es-
tat i representants del nou Govern de l’Estat, s’ha expres-
sat la voluntat d’ambdues parts de convocar un Ple de la 
Comissió Bilateral abans de la finalització del present pe-
ríode de sessions, el proper mes de juny de 2012. Tanma-
teix, resta pendent encara el nomenament dels membres 
de la representació estatal a la Comissió Bilateral Gene-
ralitat-Estat d’acord amb la nova estructura organitzativa 
del Govern de l’Estat.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 82/IX, 
sobre l’autogovern de Catalunya
Tram. 390-00082/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012

Control del compliment de la Moció 83/IX, 
sobre l’accessibilitat del sistema sanitari
Tram. 390-00083/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012

Control del compliment de la Moció 84/IX, 
sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 390-00084/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012

Control del compliment de la Moció 85/IX, 
sobre la territorialització del 0,7% de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques
Tram. 390-00085/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012

Control del compliment de la Moció 86/IX, 
sobre l’aeroport de Reus
Tram. 390-00086/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012

Control del compliment de la Moció 87/IX, 
sobre la realització d’una campanya infor-
mativa sobre la balança fiscal entre Catalu-
nya i l’Estat espanyol i el pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic
Tram. 390-00087/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012

Control del compliment de la Moció 88/IX, 
sobre les polítiques industrials i productives
Tram. 390-00088/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 17.04.2012
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la 
situació de la secció de crèdit de la coope-
rativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 354-00108/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les 
actuacions amb relació a Spanair
Tram. 354-00143/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el canvi de les previsions de creixement 
econòmic i la modificació dels pressupostos 
del 2012
Tram. 354-00151/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla d’actua-
cions industrials i empresarials del Govern 
de Catalunya 2012-2014
Tram. 354-00153/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 284).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la vice-
presidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre les 
presumptes irregularitats en el marc de l’As-
sociació Catalana de Municipis
Tram. 354-00165/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals sobre el Pla d’ocu-
pació per a la racionalització de l’organitza-
ció i l’optimització del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya 2012-2014
Tram. 354-00172/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, del 
18.04.2012 (DSPC-C 283).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les implicaci-
ons de càrrecs públics en el cas de les ins-
peccions tècniques de vehicles
Tram. 354-00173/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Montserrat Capdevila 
Tatché, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 58372).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 18.04.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les capacitats 
actuals de la Comissió del Mercat de les Te-
lecomunicacions i l’impacte del canvi nor-
matiu del Govern de l’Estat
Tram. 354-00175/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 58440).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 18.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació sobre les pre-
visions pressupostàries de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 354-00176/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Representant adjunta del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 58577 i 59113).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 18.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les concessi-
ons del servei de la inspecció tècnica de ve-
hicles
Tram. 354-00178/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (reg. 58678).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 18.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el president 
de la Generalitat sobre les concessions del 
servei de la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 354-00179/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 58679).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 18.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
les mesures davant la supressió del Fons 
d’acollida, integració i reforç educatiu dels 
immigrants
Tram. 354-00182/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 20, tinguda el 17.04.2012 
(DSPC-C 282).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els efectes de 
les disminucions dels crèdits pressuposta-
ris continguts en els pressupostos generals 
de l’Estat per al 2012 en les polítiques d’ocu-
pació
Tram. 354-00187/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 60938).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 18.04.2012.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 352-01132/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01133/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea Nacional Catalana amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01134/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Municipis per la In-
dependència amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01135/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Òmnium Cultural amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01136/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Jordi Barrat 
i Esteve, professor titular de dret constituci-
onal de la Universitat d’Alacant, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01137/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Xavier Arbós 
i Marín, catedràtic de dret constitucional de 
la Facultat de Dret de la Universitat de Giro-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01138/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Carles Viver 
i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01139/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).
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Proposta de compareixença de Quim Bru-
gué, catedràtic de ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01140/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Martí, professor del Departament de Dret de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01141/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Jaume Ma-
gre, director de la Fundació Pi i Sunyer i 
professor del Departament de Dret Consti-
tucional i Ciència Política de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01142/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del 
Deute Extern amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01143/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la comissió organitzadora de les 
consultes per la independència amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01144/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01145/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la comissió promotora de la iniciati-
va legislativa popular per a la prohibició dels 
conreus transgènics amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà-
ries
Tram. 352-01146/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació dels sindicats Unió General de Treba-
lladors i Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01147/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).
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Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01148/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01149/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Jordi Pache-
co, politòleg expert en participació ciutada-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01150/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Joaquín 
Tornos, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01151/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz 
Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01152/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Víctor Ferre-
res, professor titular de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01153/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Manuel Ger-
pe, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01154/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01155/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).
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Proposta de compareixença de Carme For-
cadell, membre del Secretariat de l’As-
semblea Nacional Catalana, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01156/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Luis Aguiar de 
Luque, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Carlos III, amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01157/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Quim Torra, 
membre de Sobirania i Justícia, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01158/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Montser-
rat Guibernau, professora de ciència políti-
ca al Queen Mary College de la Universitat 
de Londres, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 352-01159/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Joan Ramon 
Resina, professor de la Universitat de Stand-
ford, amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 352-01160/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Carles Boix, 
catedràtic de ciència política de la Universi-
tat de Princeton, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01161/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’Hèctor López 
Bofill, professor de dret constitucional de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01162/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Javier Pérez 
Royo, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Sevilla, amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 352-01163/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).
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Proposta de compareixença d’Antoni Abat, 
professor de dret constitucional d’Esade, 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 352-01164/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Diego Ar-
cos, president del Casal Argentí de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01165/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Josep Manel 
Ximenis, alcalde d’Arenys de Munt i presi-
dent de la Coordinadora Nacional de la Con-
sulta sobre la Independència, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01166/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Jordi Moli-
nera, regidor d’Altafulla, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01167/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Maribi Ugar-
teburu, exalcaldessa d’Amoroto i promotora 
d’Udalbiltza, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01168/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Jean-Guy 
Talamoni, impulsor del Procés de Matignon 
i membre de Corsica Libera, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01169/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Gavino Sale, 
diputat de Sardenya i impulsor de diverses 
consultes populars, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà-
ries
Tram. 352-01170/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Govern d’Escòcia amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01171/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).
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Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Castellà Andreu, professor titular de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01172/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’Ángel Luis 
Alonso de Antonio, professor titular de dret 
constitucional de la Universidad Compluten-
se de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01173/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Miquel 
Buch Moya, president de l’Associació Cata-
lana de Municipis, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà-
ries
Tram. 352-01174/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Manuel Bus-
tos Garrido, president de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01175/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’Esther Mit-
jans Perelló, directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01176/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Muriel Ca-
sals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultu-
ral, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01177/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’Antoni Molas 
i Casas, president del Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 352-01178/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Maria Petra 
Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Se-
cretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 352-01179/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).
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Proposta de compareixença de Carles Viver 
Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Au-
tonòmics i catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 352-01180/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Castellà Andreu, professor titular de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries
Tram. 352-01181/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo 
i Martínez, director dels Estudis de Dret i del 
Postgrau d’Administració electrònica de la 
Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 352-01182/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença d’Óscar Rebo-
llo Izquierdo, professor de sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 352-01183/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Proposta de compareixença de Miquel Roca 
Junyent, advocat, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 352-01184/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, tin-
guda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Habitatge davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè infor-
mi sobre les mesures per a millorar l’accés 
a l’habitatge
Tram. 356-00068/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 18.04.2012 
(DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Política Financera i Assegurances 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre les mesu-
res per a afrontar la manca de pagament dels 
préstecs hipotecaris
Tram. 356-00069/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 18.04.2012 
(DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Política Financera, Assegurances i 
Tresor davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
situació de la secció de crèdit de la coope-
rativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 356-00306/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 18.04.2012 
(DSPC-C 287).
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Economia Social i Cooperativa i Tre-
ball Autònom davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la situació de la secció de crèdit de la 
cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 356-00307/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 18.04.2012 
(DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui el Pla 
d’actuacions industrials i empresarials del 
Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 356-00464/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 284).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informi sobre el Pla 
d’actuacions industrials i empresarials del 
Govern de Catalunya 2012-2014
Tram. 356-00474/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 284).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

Sol·licitud de compareixença de Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè expliqui les presumptes irre-
gularitats en el marc de l’Associació Catala-
na de Municipis
Tram. 356-00577/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 22, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 283).

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 so-
bre la situació de les famílies nombroses
Tram. 356-00584/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Famílies Monoparentals davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre la situació de les famílies mono-
parentals, les famílies acollidores i les famíli-
es lesbianes i gais
Tram. 356-00587/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions 
de Famílies Acollidores davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració per-
què informi sobre la situació de les famílies 
monoparentals, les famílies acollidores i les 
famílies lesbianes i gais
Tram. 356-00588/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Unescocat davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè pre-
senti la «Declaració Unescocat per un des-
envolupament humà sostenible als territoris 
urbans»
Tram. 356-00590/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Societat Catalana de Química da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què presentin les consideracions sobre la 
química a Catalunya i les seves dimensions 
socials i polítiques
Tram. 356-00614/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadra-
do, del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Co-
to Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 58424).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 18.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora d’Associacions de 
Famílies Acollidores davant la Comissió de la 
Infància perquè exposi la seva posició amb 
relació al pacte nacional per a la infància i 
l’adolescència
Tram. 356-00615/09

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’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Antoni Strubell i  
Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catala-
na per la Independència (reg. 58439).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 
sessió del 18.04.2012.



23 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

4.53.10. INFORMACIó 62

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Creu Roja davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè expli-
qui el segon estudi de l’Observatori de Vulne-
rabilitat, «L’ocupació dels col·lectius vulnera-
bles en el marc de la crisi socioeconòmica»
Tram. 356-00622/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre les polítiques de joven-
tut en l’àmbit de l’ocupació
Tram. 355-00074/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, del 18.04.2012 (DSPC-C 
288).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’impuls 
d’un nou acord estratègic per a la compe-
titivitat de l’economia catalana per als anys 
2012-2015
Tram. 355-00076/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Economia i 
Coneixement (reg. 37602).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.12.2011.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 18.04.2012 
(DSPC-C 287).

Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre l’execució de la Resolució 671/VIII, 
sobre el món agrari
Tram. 355-00079/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 18.04.2012 (DSPC-C 286).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el Pla d’actuacions indus-
trials i empresarials per al període 2012-2014
Tram. 355-00088/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 18.04.2012 (DSPC-C 284).

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre el Pla d’ocupació per a 
la racionalització de l’organització i l’optimit-
zació del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya 2012-2014
Tram. 355-00112/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 22, del 
18.04.2012 (DSPC-C 283).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del secretari general d’Em-
presa i Ocupació davant la Comissió de Po-
lítiques de Joventut per a informar sobre les 
polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocu-
pació
Tram. 357-00223/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 18.04.2012 (DSPC-C 288).

Compareixença de la secretària d’Ocupació 
i Relacions Laborals davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre 
les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocu-
pació
Tram. 357-00224/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 18.04.2012 (DSPC-C 288).

Compareixença d’Andrés Giménez i Ana Ba-
llesta, vocals de l’Associació de Discapaci-
tats Físics, Psíquics i Sensorials de Montca-
da i Reixac, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a presentar el pro-
grama Integrarte
Tram. 357-00245/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 17.04.2012 
(DSPC-C 282).

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a presentar propostes arran 
de l’increment de dones mortes víctimes de 
la violència masclista
Tram. 357-00263/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 18.04.2012 (DSPC-C 289).

Compareixença de Montserrat Vila, repre-
sentant de la Plataforma Unitària contra les 
Violències de Gènere, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a opinar so-
bre les mesures que es duen a terme contra 
la violència de gènere
Tram. 357-00267/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 18.04.2012 (DSPC-C 289).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Famílies Nombroses de Catalu-
nya davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre la situació 
de les famílies nombroses
Tram. 357-00310/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Famílies Mo-
noparentals davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre 
la situació de les famílies monoparentals, les 
famílies acollidores i les famílies lesbianes i 
gais
Tram. 357-00311/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Famílies Acolli-
dores davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a informar sobre la 
situació de les famílies monoparentals, les 
famílies acollidores i les famílies lesbianes i 
gais
Tram. 357-00312/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Famílies Lesbi-
anes i Gais davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre la 
situació de les famílies monoparentals, les 
famílies acollidores i les famílies lesbianes i 
gais
Tram. 357-00313/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

Compareixença d’una representació d’Unes-
cocat davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a presentar la «Decla-
ració Unescocat per un desenvolupament 
humà sostenible als territoris urbans»
Tram. 357-00314/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

Compareixença d’una representació de la 
Creu Roja davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a explicar el segon 
estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, 
«L’ocupació dels col·lectius vulnerables en el 
marc de la crisi socioeconòmica»
Tram. 357-00315/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 20, tinguda el 17.04.2012 (DSPC-C 282).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 31

Convocada per al dia 25 d’abril de 2012

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del:

Ple del Parlament

25 d’abril de 2012

10.00 h

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el 
dia 25 d’abril, a les 10.00 h.)

2. Procediment per a la interposició d’un recurs d’incons-
titucionalitat contra el Reial decret llei 3/2012, del 10 de 
febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat la-
boral. Tram. 212-00001/09. Grup Parlamentari Socialis-
ta, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Es-
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querra Republicana de Catalunya i Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 
60940). Debat i votació de la proposta d’interposició de 
recurs d’inconstitucionalitat (dictamen Consell de Ga-
ranties Estatutàries: BOPC 293, 4).

3. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2011. Tram. 360-00006/09. Síndic de Greu-
ges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 255, 3). 
(Aquest punt es debatrà el 26 d’abril, a les 10.00 h.)

4. Proposició de llei de simplificació i racionalització 
de l’Administració pública de la Generalitat, en espe-
cial de les agències. Tram. 202-00010/09. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de tota-
litat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 16, 10).

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari. Tram. 
270-00012/09. Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Debat de totalitat i votació de l’esmena 
a la totalitat (text presentat: BOPC 223, 34).

6. Interpel·lació al Govern sobre els recursos per a l’edu-
cació no universitària i les decisions en política educati-
va. Tram. 300-00152/09. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències per a 
la Generalitat de la Llei d’estabilitat pressupostària i el 
nou escenari econòmic i financer de l’Estat. Tram. 300-
00156/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi-
ques en matèria de cohesió social i reactivació econò-
mica arran dels pressupostos generals de l’Estat per al 
2012. Tram. 300-00157/09. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions i les me-
sures que pensa prendre per als afectats per les partici-
pacions preferents. Tram. 300-00154/09. Subgrup Parla-
mentari Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de segu-
retat. Tram. 300-00153/09. Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el futur i els compromi-
sos amb relació al canal Segarra-Garrigues. Tram. 300-
00155/09. Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les infraestructures d’aigua i sanejament. Tram. 302-
00127/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas. 
Tram. 302-00128/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions financeres amb l’Administració general de 

l’Estat. Tram. 302-00129/09. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques per a la recuperació de la memòria de la 
Catalunya del 1714. Tram. 302-00130/09. Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. 
Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el dret a decidir del poble català. Tram. 302-00131/09. 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació de la funció pública. Tram. 302-00132/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política general d’equitat en el sistema educatiu. Tram. 
302-00133/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la transparència en l’ús dels recursos públics. Tram. 302-
00134/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Estudi del Síndic de Greuges sobre les me-
sures per a evitar que les persones que han 
perdut el seu habitatge habitual no hagin de 
pagar l’impost sobre l’increment del valor 
del terrenys de naturalesa urbana
Tram. 337-00026/09

Presentació
Síndic de Greuges
Reg. 61148 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 17.04.2012

A la presidenta del Parlament

Senyora,

Arran de diverses queixes en què es posa de manifest la 
situació en què es troben les persones a qui, després d’ha-
ver perdut el seu habitatge habitual com a conseqüència 
d’una execució hipotecària, l’Administració local recla-
ma el pagament de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, us informo que vaig 
obrir una actuació d’ofici, a fi d’estudiar com es pot evitar 
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que, en aquests supòsits, les persones es vegin obligades 
a pagar l’impost esmentat, que he conclòs amb la resolu-
ció que us adjunto.

En l’estudi d’aquest assumpte, s’ha fet avinent la necessi-
tat d’una modificació del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, pel que fa a l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa ur-
bana. Tanmateix, també considero que mentre no s’apro-
vi una modificació legislativa de la Llei reguladora de 
les hisendes locals en el sentit esmentat anteriorment, els 
ajuntaments, en l’àmbit de les seves competències, hau-
rien d’establir mesures per no empitjorar la situació en 
què ja es troba l’executat hipotecari, amb la imposició del 
pagament de l’impost esmentat, d’acord amb els principis 
de capacitat econòmica, proporcionalitat i justícia.

Atès que la problemàtica analitzada en aquesta actuació 
d’ofici està relacionada amb el tema sobre el qual ja us 
vaig lliurar un primer document titulat Mesures per a un 
sistema de redreçament de deute, el mes de desembre de 
2011, també em plau traslladar-vos el resultat d’aquesta 
actuació d’ofici perquè en tingueu coneixement i el pu-
gueu trametre als diferents grups parlamentaris per tal 
que puguin analitzar les recomanacions que conté.

Atentament,

Barcelona, 12 d’abril de 2012

Rafael Ribó
Síndic

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

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Conflicte positiu de competències 1081/2000, 
plantejat pel Govern de l’Estat (tramitació 
per les normes del recurs d’inconstitucio-
nalitat d’acord amb l’article 67, LOTC) - Llei 
7/1995, del 28 de juny, de creació del Col·legi 
de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Tram. 381-00002/06

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 58604 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 03.04.2012

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don 
Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Mon-
talvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, 
don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Re-

yes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Her-
nando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ig-
nacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos 
Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el conflicto positivo de competencia núm. 1081-2000 
planteado por el Abogado del Estado en nombre del Go-
bierno de la Nación contra la resolución de 13 de octubre 
de 1999 del Departamento de Justicia de la Generalidad de  
Cataluña por la que, previa comprobación de su adecua-
ción a la legalidad, se inscriben en el Registro de Co-
legios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los 
Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de 
Cataluña, publicada en el Diario Oficial de la Generali-
dad de Cataluña núm. 2996, de 18 de octubre de 1999. 
Han comparecido el Gobierno de la Generalidad de Ca-
taluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente la 
Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el 
parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado el día 25 de febrero de 
2000, el Abogado del Estado, en representación del Go-
bierno de la Nación, promovió conflicto positivo de com-
petencia contra la resolución mencionada en el encabeza-
miento. En dicho escrito se sostiene, en esencia, lo que a 
continuación se indica.

a) Con carácter preliminar, el Abogado del Estado afir-
ma que la resolución de 13 de octubre de 1999 del De-
partamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, 
por la que, previa comprobación de su adecuación a la 
legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profe-
sionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del 
Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, in-
vade la competencia estatal sobre legislación mercantil 
(art. 149.1.6 CE) porque, pese a conectarse formalmente 
con el ejercicio de las competencias autonómicas sobre 
colegios profesionales, se proyecta materialmente sobre 
el régimen jurídico de la actividad de auditoria de cuen-
tas, alterando en el territorio de Cataluña su contenido y 
virtualidad y, en particular, quebrando el sistema elegido 
por el Estado para regular la actividad de auditoría de 
cuentas, consistente en la revisión y verificación de do-
cumentos contables mediante el control y sanción de esta 
actividad a través de un organismo público, el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con la partici-
pación y colaboración de determinadas corporaciones de 
Derecho público, toda vez que para Cataluña se crearía 
un sistema distinto mediante un Colegio Profesional que 
vendría a asumir las competencias propias de esas corpo-
raciones e incluso alguna del propio Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas.

b) Señala el Abogado del Estado que existen, fundamen-
talmente, dos fórmulas de regulación del control de la 
actividad de revisión de los documentos contables. La 
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primera, que es por la que ha optado el legislador esta-
tal competente en materia de legislación mercantil (art. 
149.1.6 CE) mediante la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, consiste en la fiscalización direc-
ta por parte de la Administración del desarrollo de una 
actividad por los particulares a través de un organismo 
público creado al efecto. La segunda fórmula, que según 
el representante del Gobierno de la Nación es la que di-
seña la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28  
de junio, de creación del Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de Cataluña, pasa por la configuración de esa 
actividad como una profesión cuya regulación y control 
se encomienda a un Colegio profesional.

c) Mediante la declaración de adecuación a la legali-
dad de los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de Cataluña, la resolución cuestionada en este 
proceso vendría a instaurar el segundo de estos dos mo-
delos, tal y como se deriva del hecho de que los citados 
Estatutos contienen las precisiones típicas de un Colegio 
profesional que no sólo se encarga de los intereses profe-
sionales de sus miembros, sino también de la regulación 
de la actividad a desarrollar por éstos. Así, pese a que 
no lo establezca expresamente, de su art. 2 se deriva que 
la mera colegiación permitirá a los miembros del cole-
gio ejercer la actividad propia de éste que, fundamental-
mente, es la auditoría de cuentas. Dicho precepto dispone 
que “[e]l ámbito territorial del Colegio se extiende a la 
totalidad del territorio de Cataluña, independientemen-
te de que los censores jurados de cuentas, miembros del 
Colegio, puedan actuar en todo el territorio nacional o 
supranacional, si están habilitados”. De ello concluye el 
Abogado del Estado que, mientras que para actuar en Ca-
taluña bastaría la colegiación, para hacer lo propio en el 
resto del territorio nacional sería preciso estar habilitado 
conforme a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, lo cual implica estar inscrito en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (art. 6.1 de la Ley de 
Auditoría de Cuentas) y haber obtenido la correspondien-
te autorización administrativa tras la previa acreditación 
del cumplimiento de los requisitos legalmente estableci-
dos (art. 7 de la Ley de Auditoría de Cuentas). Ello ten-
dría especial importancia si se tiene en cuenta que pa-
ra estar colegiado no sería necesario estar inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, puesto que los 
arts. 8 y ss. de los estatutos se refieren a la colegiación 
sin hacer referencia a ese requisito y el art. 10 contempla 
además la posibilidad de que haya colegiados “no inscri-
tos” en ese Registro.

d) A partir de esta denuncia general, el Abogado del Esta-
do continúa alegando que los estatutos aprobados contie-
nen numerosos preceptos que resultan incompatibles con 
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y 
que, por ello, invaden las competencias que el Estado ha 
ejercido a través de ella. Ante todo, según se ha indicado 
el citado art. 2 vendría a dispensar de la carga de obte-
ner la habilitación contemplada en la legislación estatal 
a los miembros del colegio profesional que desarrollen la 
actividad de auditoría dentro del territorio de Cataluña. 
En segundo lugar, el art. 3.1 atribuye al colegio la con-
dición de corporación representativa de los auditores sin 
que quede justificado el cumplimiento de los requisitos 
contemplados al efecto por la legislación estatal y pese a 
que la única Administración habilitada para adoptar ese 

pronunciamiento es la del Estado (art. 74 del reglamento 
de desarrollo de la Ley 19/1988, de 12 de julio). Consi-
guientemente, los arts. 5, 32, 48, 57 y 75 confieren al co-
legio competencias que el art. 5.2 de la Ley de Auditoría 
de Cuentas y el art. 75 de su reglamento de desarrollo re-
servan a las corporaciones representativas de los audito-
res. En tercer lugar, el art. 3.2 prevé el informe previo del 
colegio respecto de la elaboración de normas de la Gene-
ralidad cuya adopción se encontraría reservada al Estado 
en virtud del art. 149.1.6 CE y que, de hecho, se habría 
efectivamente materializado a través de la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y de su reglamen-
to de desarrollo. En cuarto lugar, según el representante 
del Gobierno de la Nación los arts. 80 y 75 de los esta-
tutos permiten al colegio imponer, mediante el ejercicio 
de su potestad disciplinaria, la sanción de suspensión en 
el ejercicio de la actividad y, en la medida en que la acti-
vidad de los miembros de la corporación incluiría la au-
ditoría (art. 49 de los estatutos), ello invadiría la compe-
tencia que el art. 15.2 de la Ley de auditoria de cuentas 
ha atribuido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas para imponer esa misma sanción administrativa. 
En quinto lugar, el art. 10 de los estatutos permitiría que 
entre los miembros del colegio se encuentren ejercientes 
por cuenta propia no inscritos en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas. Finalmente, el art. 49 de los esta-
tutos dispone que los “censores jurados de cuentas rea-
lizarán, en todos los trabajos de auditoría que les hayan 
encargado, todos los exámenes y comprobaciones nece-
sarios para fundamentar técnicamente su informe, con-
forme a las normas técnicas de auditoría”, lo cual vendría 
a demostrar que la finalidad del colegio es “agrupar a los 
profesionales que se dediquen a la actividad de auditoría 
de cuentas, y controlar y fiscalizar sus trabajos de audito-
ría de cuentas”, siendo ello incompatible con el régimen 
jurídico que de esa actividad ha establecido la legislación 
del Estado, cuya constitucionalidad fue confirmada por la 
STC 386/1993, de 23 de diciembre.

e) En el escrito rector de este proceso constitucional se 
señala a continuación que el origen de la vulneración 
constitucional aducida se encuentra en la Ley del Parla-
mento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, pues es esta 
disposición la que sustituiría para Cataluña “el régimen 
de ordenación y control administrativo de la actividad 
por la intervención de una corporación de Derecho pú-
blico como es un Colegio Profesional”, de tal manera que 
su entero contenido (arts. 1, 2 y 3, disposición adicional 
y disposiciones transitorias) sería inconstitucional por in-
vadir la competencia exclusiva del Estado sobre legisla-
ción mercantil (art. 149.1.6 CE). A continuación se reco-
noce “que en su día no se recurrió la Ley del Parlamento 
de Cataluña 7/1995 de creación del Colegio de Censo-
res Jurados de Cuentas de Cataluña, pero sobre esta cir-
cunstancia es necesario hacer dos observaciones”. Por 
una parte, invoca el Abogado del Estado el principio de 
indisponibilidad de las competencias reconocidas en el 
bloque de la constitucionalidad, del que se derivaría la 
improcedencia de interpretar su falta de ejercicio “como 
un aquietamiento que pueda alterar el régimen de su ti-
tularidad”. Pese a que el recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28 
de junio, no fue planteado en plazo, “su enjuiciamiento 
constitucional llega al Tribunal Constitucional a través 
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de la vía prevista en el art. 67 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, al haberse impugnado una disposi-
ción de rango inferior habilitada por la Ley inconstitucio-
nal”. Por otra parte, se alega también que “la aprobación 
de la Ley no supuso la aparición simultánea de una cor-
poración de Derecho público regida por unos Estatutos 
determinados”, sino que ello sólo se produjo con motivo 
de la resolución de 13 de octubre de 1999 del Departa-
mento de Justicia de la Generalidad de Cataluña: “es en 
ese momento cuando de un modo real y efectivo se pro-
duce la invasión competencial, con la entrada en vigor de 
unos Estatutos que van a permitir al Colegio de Censores 
Jurados de Cuentas de Cataluña actuar en el campo de la 
auditoría de cuentas fuera del esquema de control admi-
nistrativo previsto por el Estado”.

f) Finalmente, tras oponer diversas consideraciones a los 
argumentos esgrimidos por la Generalidad en su escri-
to de contestación al requerimiento de incompetencia, el 
Abogado del Estado concluye solicitando a este Tribu-
nal que tenga por formulado conflicto positivo de com-
petencias en relación con la resolución de 13 de octubre 
de 1999 del Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña, por la que, previa comprobación de su ade-
cuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de Co-
legios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los 
Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas 
de Cataluña, “y recurso de inconstitucionalidad contra la 
Ley del Parlamento de Cataluña de creación del Colegio 
de censores jurados de Cataluña (a través del art. 67 de la 
LOTC)”, de tal modo que “se declare la inconstituciona-
lidad de dicha resolución y de la Ley [...] por haber sido 
dictadas sin competencia sobre la materia y por invadir 
la competencia del Estado en materia de legislación mer-
cantil”. El escrito concluye con un primer otrosí en el que 
se invoca el art. 161.2 CE para indicar que “procede la 
suspensión de la vigencia de la resolución objeto del con-
flicto”, y con un segundo otrosí en el que, de nuevo, se 
solicita “la transformación procesal prevista en el art. 67 
de la LOTC en relación con la Ley 7/1995 de creación del 
Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña que 
habilita a la Generalidad para dictar la Resolución objeto 
del conflicto”.

2. Mediante providencia de 14 de marzo de 2000 la Sec-
ción Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite 
el conflicto positivo de competencia promovido por el  
Gobierno de la Nación, dar traslado de la demanda  
al Gobierno de la Generalidad de Cataluña al objeto de 
que en el plazo de veinte días alegara cuanto considere 
conveniente acerca del conflicto de competencia y sobre 
la petición de “tener por formulado [...] recurso de in-
constitucionalidad” contra la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 7/1995, de 28 de junio, así como tener por invoca-
do el art. 161.2 CE, con la consiguiente “suspensión de 
la resolución objeto del proceso”. La admisión a trámite 
fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de 
marzo de 2000.

3. El 29 de mayo de 2000 formuló el Abogado del Esta-
do “alegaciones aclaratorias de la petición incluida en la 
súplica de su escrito de interposición del conflicto relati-
va a «tener por formulado [...] recurso de inconstitucio-
nalidad», indicando al respecto que esa expresión “se ha 
utilizado en su sentido puramente formal, es decir, no se 

trata de que se admita un recurso de inconstitucionalidad 
materialmente, sino que de acuerdo con lo previsto en el 
art. 67 de la LOTC formalmente se tramite el conflicto 
«en la forma prevista para el recurso de inconstitucio-
nalidad». [...] Por lo tanto, lo que se pidió en el escrito 
de formulación del conflicto fue la transformación pro-
cesal para que durante el procedimiento se pueda llevar 
a cabo un juicio de constitucionalidad en relación con la 
Ley 7/95 de creación del Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de Cataluña”.

4. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el 18 de abril de 2000 el 
Abogado de la Generalidad de Cataluña se personó en 
este proceso constitucional para oponerse a la demanda 
por las razones que a continuación se exponen.

a) El escrito se refiere, con carácter preliminar, a la invo-
cación del art. 67 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC) realizada por el Abogado del Estado, 
para reconocer que la resolución que constituye el objeto 
de este conflicto es, efectivamente, ejecución de lo previs-
to en la disposición transitoria tercera de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, en cuya vir-
tud los estatutos “deben remitirse al Departamento de la  
Presidencia de la Generalidad o a aquél en que se dele-
gue, para que califique la legalidad de los mismos y se 
publiquen en el Diario Oficial de la Generalidad de Ca-
taluña. A continuación señala que “ambas actuaciones, 
la del legislador y la del ejecutivo, responden al mismo 
título competencial, el del art. 9.23 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña que atribuye a la Generalidad la com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales”. 
Siendo ello así, la representación de la Generalidad de 
Cataluña se opone a que la invocación del art. 67 LOTC 
permita el enjuiciamiento de la constitucionalidad del 
entero contenido de la Ley del Parlamento de Cataluña 
7/1995, de 28 de junio, admitiendo sólo la de su disposi-
ción transitoria tercera en cuanto es la norma que en con-
creto habilita la resolución administrativa cuestionada en 
el presente conflicto de competencias.

b) Una vez dicho esto el Letrado autonómico aduce que 
el conflicto no debería admitirse por dos motivos. En pri-
mer lugar, porque los eventuales defectos que pudieran 
presentar los estatutos del colegio desde la perspectiva de 
su contradicción con la legislación estatal en modo algu-
no deberían proyectarse sobre la resolución de la Genera-
lidad por la que “previa comprobación de su adecuación 
a la legalidad se inscriben en el Registro de Colegios Pro-
fesionales de Cataluña, [...] respecto de la cual la única 
verificación o juicio constitucional posible sería el de la 
competencia para ejercer la fiscalización”, que el Aboga-
do del Estado no discute [art. 9.23 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (EAC de 1979)]. En segundo término, 
porque la “disconformidad con la calificación de los ci-
tados estatutos realizada por la Generalidad en ejercicio 
de su competencia, constituye una cuestión de legalidad 
ordinaria que, en su caso, debe sustanciarse ante la juris-
dicción de lo contencioso-administrativo ya que no pone 
en cuestión la titularidad de la competencia ejercida, sino 
que se refiere a la supuesta inadecuación a la legalidad de 
los Estatutos inscritos en el Registro catalán por quien es 
competente para hacerlo”.
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c) En caso de que la demanda no fuera inadmitida, en-
tiende la representación de la Generalidad que habría de 
ser desestimada por partir del malentendido de que, al no 
regular la Ley 19/1988, de 12 de julio, la auditoría como 
una profesión sino como una actividad, ello impediría 
que la Generalidad reconociera al Colegio de Censores 
Jurados de Cuentas de Cataluña, en base al título com-
petencial del art. 9.23 EAC de 1979, como corporación 
de los profesionales que, entre otras cosas, pueden rea-
lizar la actividad de auditoría en los términos estableci-
dos por aquella ley. Este planteamiento descansa, a su 
parecer, sobre tres apreciaciones erróneas. La primera es 
considerar que la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Audi-
toría de Cuentas, “es apta para fijar criterios que sirven 
para vaciar de contenidos las competencias autonómicas 
sobre colegios profesionales”, que surgen directamente 
del “marco constitucional y estatutario del que la Ley de 
Auditorías evidentemente no forma parte”, sin que quepa 
tampoco acudir a ella, al “no tratarse de una norma bási-
ca [...] como parámetro de la adecuación al orden compe-
tencial de las actuaciones autonómicas”. En segundo tér-
mino, admite que la Generalidad de Cataluña, “al ejercer 
su competencia estatutaria del art. 9.23 en relación con 
el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, 
no puede entrar a regular la actividad de auditoría como 
tal, pues con ello invadiría la competencia estatal sobre 
legislación mercantil del art. 149.1.6 CE, ni puede eximir 
a los censores colegiados de la observancia de la norma-
tiva estatal sobre la actividad que realicen. Pero ninguna 
de las dos cosas ha ocurrido en este caso”, toda vez que 
el propio art. 6 de los estatutos dispone que el ejercicio de 
la auditoría de cuentas por parte de los censores jurados 
se realizará “de acuerdo con las condiciones y requisitos 
previstos en la normativa vigente” y, en particular, reu-
niendo todos los requisitos exigidos por la ley”, entre los 
que, “evidentemente”, se encontrarían los exigidos por la 
legislación estatal dictada al amparo del art. 149.1.6 CE. 
En tercer lugar, alega la Generalidad que se ha de dife-
renciar “entre la ordenación de la auditoría de cuentas co-
mo actividad y la regulación sobre la colegiación de los 
profesionales que, entre otras funciones, la realizan. El 
que el Estado dictara la Ley 19/1988 sobre Auditoría de 
Cuentas en base al título sobre legislación mercantil del 
art. 149.1.6 CE, no significa que no quepa considerar a la 
auditoría como una profesión, ni que la regulación sobre 
los Colegios Profesionales de quienes realizan la citada 
actividad deba entenderse como subordinada a la legisla-
ción mercantil. Se trata de materias distintas”, de forma 
que la Comunidad Autónoma podría “ordenar la profe-
sión auditora mediante Colegios Profesionales sin que se 
atente contra los arts. 36 y 139 CE en tanto en cuanto 
que, como ocurre en el presente supuesto, la creación del 
Colegio revista forma legal y no se exijan condiciones di-
ferentes para obtener la inscripción en el correspondien-
te Registro Oficial, habilitante para el ejercicio profesio-
nal, lo que garantiza mantener, por tanto, en los aspectos 
esenciales, la igualdad de todos los ciudadanos”.

d) El Letrado de la Generalidad también rechaza la tesis 
del Abogado del Estado conforme a la cual la auditoría 
de cuentas no podría considerarse como una profesión si-
no solo como una actividad, puesto que la STC 386/1993, 
de 23 de diciembre, en modo alguno negó “que la audi-
toría de cuentas fuera una profesión, sino que, partien-

do de la distinción entre ordenación de la actividad y re-
gulación de la profesión a que antes nos hemos referido, 
declaró que «la Ley impugnada no contiene regulación 
alguna que pueda considerarse propia de la materia Co-
legios profesionales ni del ejercicio de profesiones titu-
ladas» (FJ 6). Tal pronunciamiento no permite sostener 
que la auditoría de cuentas no sea una profesión, sino só-
lo que la Ley estatal se orienta a regular la actividad y no 
la profesión”. La actividad de la auditoría, “ciertamen-
te, podrá ser realizada por profesionales pero no ha de 
constituir en exclusiva el objeto de una única profesión, 
«pues tan posible es que quien realice auditorías ejerza 
también otras actividades profesionales como que las au-
ditorías sean realizables por profesionales con diferentes 
titulaciones» dice el párrafo final del FJ 2 de la misma 
Sentencia. Y con ello abre la puerta a destacar aquí que 
los profesionales que realizan la actividad de auditoría de 
cuentas no son sólo los censores jurados de cuentas. Tan-
to los economistas, como los titulados mercantiles, como 
los censores jurados de cuentas, están legalmente habi-
litados para realizar la actividad de auditoría de cuentas 
regulada en la Ley 19/1988. Desde cualquiera de estas 
tres profesiones se puede realizar aquella actividad y, co-
mo es notorio, en el caso de las dos últimas se trata de 
profesiones colegiadas”. Por ello la disposición adicional 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28 de 
junio, establece que las competencias del colegio “se en-
tienden sin perjuicio de las que tienen atribuidas las otras 
corporaciones representativas de los auditores”.

e) A continuación se argumenta que el contenido de los 
Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de 
Cataluña no atenta contra el orden competencial ni inva-
de, en particular, la competencia estatal en materia de le-
gislación mercantil (art. 149.1.6 CE), ejercida a través de 
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y 
de su reglamento de desarrollo. A tal efecto se analizan 
detalladamente los concretos preceptos contenidos en los 
estatutos sobre cuya adecuación al orden constitucional 
duda el Abogado del Estado en el escrito rector de este 
proceso constitucional (arts. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 32, 48, 57, 
75, 78 y 80). En cuanto al art. 1 se señala que, según el 
Real Decreto 1754/1998, de 31 de julio, relativo al siste-
ma general de reconocimiento de títulos y formaciones 
profesionales de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, “la de auditor de cuentas es auténticamente una 
profesión y el de auditor de cuentas un título que habilita 
para ejercerla”, sin que la primera se agote en la activi-
dad de auditoría de cuentas regulada por la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, ya que ésta se limita a aquella que pueda 
surtir efectos frente a terceros y no, por tanto, a la que 
despliegue efectos meramente internos. Correctamen-
te interpretados, los arts. 2, 8 y 10 no excepcionan pa-
ra Cataluña, al parecer del Abogado de la Generalidad, 
“el requisito de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, en el caso de que los colegiados 
catalanes realicen la actividad a que se refiere” la ley es-
tatal. En el escrito de alegaciones también se rechaza que 
a través del art. 3 EAC se confiera al Colegio de Censores 
Jurados de Cuentas de Cataluña una representatividad de 
sus miembros que resulte incompatible con el art. 74 del 
reglamento de desarrollo de la Ley 19/1988, de 12 de ju-
lio, de Auditoría de Cuentas, así como que se le atribuyan 
funciones que colisionen con las del Instituto de Conta-



23 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

4.87.10. INFORMACIó 70

bilidad y Auditoría de Cuentas. Esta última alegación se 
reitera respecto de los arts. 5; 32 k), s), t) y v); 48, último 
párrafo; 57; y 75 en relación con los arts. 78 y 80 de los 
Estatutos.

f) Finalmente, la alegación relativa a la supuesta incons-
titucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 
7/1995, de 28 de junio, se rechaza, en primer lugar, de-
bido a que el correspondiente recurso de inconstitucio-
nalidad no se interpuso en el momento de aprobación 
de la norma, a pesar de que, conforme a la disposición 
transitoria primera, el momento en el que se constituyó 
el colegio fue el de su entrada en vigor. Pero al tiempo se 
rechaza también, en segundo lugar, porque la tacha de in-
constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 
7/1995, de 28 de junio, descansaría en un planteamiento 
genérico erróneo, como es que la norma autonómica su-
pone la ruptura de un modelo de regulación de la audito-
ría incompatible con el instaurado por el legislador esta-
tal en la Ley 19/1988, de 12 de julio.

g) Por todos estos motivos la representación procesal 
del Gobierno de la Generalidad interesa la inadmisión y, 
subsidiariamente, la desestimación del conflicto de com-
petencias promovido por el Gobierno contra la resolución 
de 13 de octubre de 1999 del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por la que, previa compro-
bación de su adecuación a la legalidad, se inscriben en el 
Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de 
Cataluña los Estatutos del Colegio de Censores Jurados 
de Cuentas de Cataluña.

5. El día 27 de abril de 2000 tuvo entrada en el Regis-
tro General de este Tribunal una comunicación del Pre-
sidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña por la que se da cuenta del Auto de 7 de abril 
de 2000 por el que se acuerda la suspensión del proce-
dimiento ordinario núm. 813-1999 y de la pieza de sus-
pensión tramitados con motivo de la interposición de un 
recurso contencioso-administrativo contra la resolución 
de 13 de octubre de 1999 del Departamento de Justicia de 
la Generalidad de Cataluña, objeto de este proceso cons-
titucional.

6. Mediante providencia de 10 de mayo de 2000 la Sec-
ción Cuarta de este Tribunal acordó incorporar a los au-
tos el escrito de personación y alegaciones presentado 
por el Abogado de la Generalidad de Cataluña en nombre 
y representación de su Gobierno, así como continuar la 
tramitación del proceso en la forma prevista para el re-
curso de inconstitucionalidad (art. 67 LOTC), a cuyo fin 
se da traslado de la demanda y del resto de documentos 
presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al 
Parlamento de Cataluña, por conducto de sus presiden-
tes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran 
personarse y formular las alegaciones que tuvieran por 
pertinentes.

7. El 24 de mayo de 2000 tuvo entrada en el Registro del 
Tribunal Constitucional un acuerdo de la Mesa del Sena-
do del día 23 de mayo por el que resuelve personarse en 
este proceso constitucional y ofrecer su colaboración a 
los efectos del art. 88.1 LOTC.

8. La Mesa del Congreso de los Diputados adoptó un 
acuerdo el 23 de mayo de 2000, registrado en este Tri-

bunal el día 25 de mayo, por el que se comunica que el 
Congreso de los Diputados no se personará en el proce-
dimiento ni formulará alegaciones en este proceso cons-
titucional.

9. Mediante escrito registrado en este Tribunal Consti-
tucional el 9 de junio de 2000 el Letrado del Parlamento 
de Cataluña se personó en el presente conflicto de com-
petencias y formuló las siguientes alegaciones dirigidas, 
según se afirma expresamente, a la defensa “de la Ley 
impugnada y de su adecuación a la Constitución y al Es-
tatuto de Autonomía”.

a) Se sostiene, en primer lugar, que la pretensión impug-
natoria “no se sitúa en la clara y patente contradicción 
del articulado de la Ley con el tenor de lo establecido en 
la Constitución y el Estatuto, sino en la presunción que 
efectúa el recurrente de la voluntad del legislador catalán 
de utilizar un título competencial que en ningún momen-
to ha sido refutado en el recurso, a fin de incidir en otro 
ámbito material cual es la regulación de la auditoría”. En 
relación con ello se recuerda que la STC 386/1993, de 23 
de diciembre, estableció que “la Ley estatal «no regula la 
profesión de auditor, ni tampoco el eventual Colegio pro-
fesional de estos, sino una actividad de quienes realizan 
auditorías», concluyendo la perfecta constitucionalidad 
de la Ley precisamente por cuanto no regula ni incide en 
la ordenación de los colegios profesionales ni en el ejer-
cicio de profesiones tituladas, con lo que evidentemente 
no invade ámbitos competenciales propios de las Comu-
nidades Autónomas”. La Ley del Parlamento de Cataluña 
7/1995, de 28 de junio, no habría “creado un Colegio de 
auditores sino como claramente se expresa en su articula-
do un Colegio de Censores Jurados de Cuentas, señalán-
dose únicamente a título descriptivo que la actividad de 
la auditoría se halla entre el elenco de actividades propias 
desarrolladas por los censores”. El Letrado del parlamen-
to autonómico afirma que en la STC 386/1993, de 23 de 
diciembre, se habría previsto “tal eventualidad al expre-
sar que «ni los profesionales han de realizar sólo esta ac-
tividad, ni ésta ha de constituir en exclusiva el objeto de 
una única profesión, pues tan posible es que quien realice 
auditorías ejerza también otras actividades profesionales 
como que las auditorías sean realizadas por profesiona-
les con diferentes titulaciones»”. La “actividad de audi-
toría puede incluirse en el conjunto de eventuales acti-
vidades que entre otras integran el conjunto que define 
la profesión de censor jurado, pero ello no impide que 
el legislador catalán en uso de la legitimación estatuta-
ria valore la oportunidad y necesidad de creación de un 
Colegio profesional de censores jurados”. Esa decisión 
correspondería al legislador autonómico en virtud de los 
arts. 36 CE –que establece una reserva de ley en cuanto 
a la regulación de los colegios profesionales– y 9.23 EAC 
–que atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva 
sobre colegios profesionales–.

b) A continuación se indica que ningún “precepto de la 
ley impugnada excede del marco constitucional y es-
tatutariamente configurado como resulta de su simple 
lectura, por ello el recurrente ha de basar su tesis de in-
constitucionalidad no en la propia ley sino en un acto de 
aplicación cual es la resolución de 13 de octubre”, cuya 
denunciada inconstitucionalidad se “pretende derivar a la 
propia ley afirmando un inconsistente vicio de inconsti-
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tucionalidad”. Frente a ello se sostiene que la aplicación 
del art. 67 LOTC “viene justificada únicamente en el ca-
so de que el acto o disposición sea consecuencia de una 
mecánica aplicación de la ley de tal suerte que la reso-
lución del conflicto necesariamente deba residenciarse 
en el previo enjuiciamiento constitucional de la ley”. Na-
da de ello ocurriría en el presente supuesto, en el que la 
eventual invalidez del contenido de la resolución de 13 
de octubre de 1999 del Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña únicamente “afectará a la pro-
pia resolución pero no a la ley objeto del recurso pues no 
aparece la conexión directa y necesaria que justifique la 
actuación del artículo 67 de la LOTC”. Por todo ello se 
concluye solicitando a este Tribunal que dicte una sen-
tencia que declare la conformidad de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, con el orden 
constitucional.

10. Mediante providencia de 7 de junio de 2000 la Sec-
ción Cuarta del Tribunal Constitucional acordó que, 
próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que seña-
la el art. 65.2 LOTC, se oyera a las partes personadas pa-
ra que expusieran lo que considerasen conveniente acerca 
de su mantenimiento o alzamiento, lo cual efectivamente 
hicieron, tanto el Abogado del Estado por escrito registra-
do el 15 de junio de 2000, como el Abogado de la Gene-
ralidad mediante escrito presentado el 20 de junio, como, 
en fin, el Letrado del Parlamento de Cataluña por escrito 
registrado el 26 de junio de 2000. Finalmente, en el ATC 
200/2000, de 25 de julio, el Pleno acordó levantar, de 
acuerdo con el art. 161.2 CE, la suspensión de la vigencia 
de la resolución del Departamento de Justicia de la Ge-
neralidad de Cataluña de 13 de octubre de 1999, por la 
que se inscriben en el Registro de colegios profesionales 
de la Generalidad los Estatutos del Colegio de Censores 
Jurados de Cuentas de Cataluña. El levantamiento de la 
suspensión fue publicado en el Boletín Oficial del Estado  
núm. 187, de 5 de agosto de 2000.

11. Por escrito presentado en el Registro General de este 
Tribunal el 6 de febrero de 2003, el Abogado de la Genera-
lidad de Cataluña, en representación y defensa de su Pre-
sidente y de su Gobierno, en cumplimiento del acuerdo de 
4 de febrero de 2003, se personó ante el Pleno del Tribu-
nal y solicitó, entre otras cosas, la recusación del entonces 
Excmo. Sr. Presidente por concurrir las causas previstas 
en el art. 219.7 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ), en numerosos procesos constitucionales entre los 
que se encontraba el presente conflicto de competencias, 
acordándose su tramitación acumulada en el más antiguo. 
Por AATC 193/2000, y 194/2000, ambos de 12 de junio, 
el Pleno acordó, respectivamente, declarar extinguidos el 
incidente de recusación fundado en el art. 219.7 LOPJ e 
inadmitir el fundado en el art. 219.9 LOPJ. Finalmente, 
la solicitud de recusación promovida por el Letrado del 
Parlamento de Cataluña fue inadmitida in limine litis por 
ATC 195/2000, de 12 de junio.

12. Por providencia de 13 de marzo de 2012 se señaló 
para deliberación y votación de la presente Sentencia el 
día 15 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La presente resolución debe dar respuesta a un proceso 
instado por el Abogado del Estado, en representación del 
Gobierno de la Nación, contra la resolución de 13 de oc-
tubre de 1999 del Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña por la que, previa comprobación de 
su adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro 
de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña 
los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas 
de Cataluña, publicada en el Diario Oficial de la Genera-
lidad de Cataluña núm. 2996, de 18 de octubre de 1999.

a) En el escrito rector de este proceso constitucional se 
aduce, en primer lugar, que la citada resolución invade 
la competencia estatal sobre legislación mercantil (art. 
149.1.6 CE) porque, pese a conectarse formalmente con 
el ejercicio de las competencias autonómicas sobre co-
legios profesionales, se proyecta materialmente sobre el 
régimen jurídico de la actividad de auditoría de cuentas 
configurado por el Estado mediante la Ley 19/1988, de 
12 de julio. En segundo lugar, el Abogado del Estado pre-
cisa que el origen de la vulneración constitucional adu-
cida se encuentra en la Ley del Parlamento de Cataluña 
7/1995, de 28 de junio, pues es esta norma la que susti-
tuiría para Cataluña “el régimen de ordenación y control 
administrativo de la actividad por la intervención de una 
corporación de Derecho público como es un Colegio Pro-
fesional”, de tal manera que su entero contenido (arts. 1, 
2 y 3, disposición adicional y disposiciones transitorias) 
sería inconstitucional por invadir la competencia exclu-
siva del Estado sobre legislación mercantil (art. 149.1.6 
CE). Por todo ello solicita de este Tribunal que dicte una 
sentencia por la que “se declare la inconstitucionalidad 
de dicha resolución y de la Ley [...] por haber sido dic-
tadas sin competencia sobre la materia y por invadir la 
competencia del Estado en materia de legislación mer-
cantil”.

b) La representación procesal del Gobierno de la Ge-
neralidad propone la inadmisión y, subsidiariamente, la 
desestimación del conflicto de competencias promovido 
contra la resolución de 13 de octubre de 1999, por enten-
der que su contenido se encuentra amparado en la com-
petencia autonómica para ejercer la fiscalización de los 
estatutos de las colegios profesionales, que el Abogado 
del Estado no llega a discutir [art. 9.23 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (EAC de 1979)]. Asimismo, re-
chaza que la invocación del art. 67 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC) permita el enjuicia-
miento de la constitucionalidad del entero contenido de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28 de ju-
nio, que, por lo demás, habría sido dictada en ejercicio 
del mismo título competencial autonómico.

c) Finalmente, el Letrado del Parlamento de Cataluña so-
licita a este Tribunal que dicte una sentencia que decla-
re la conformidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 
7/1995, de 28 de junio, con el orden constitucional y es-
tatutario de distribución de competencias, puesto que, al 
no regular la actividad de auditoría sino la profesión de 
censor jurado de cuentas, habría sido dictada en ejercicio 
de la competencia de la Generalidad sobre colegios pro-
fesionales (art. 9.23 EAC de 1979).
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2. Con carácter preliminar hemos de proceder a delimi-
tar con precisión el objeto de este proceso constitucio-
nal, toda vez que, mediante providencia de 10 de mayo 
de 2000, la Sección Cuarta de este Tribunal acogió la 
solicitud del Abogado del Estado de tramitarlo en la for-
ma prevista para el recurso de inconstitucionalidad por 
entender que en este caso la competencia controvertida 
“fue atribuida por una Ley” (art. 67 LOTC).

a) De acuerdo con nuestra doctrina, el supuesto de hecho 
contemplado por el art. 67 LOTC consiste en que el pro-
blema de la constitucionalidad de la ley haya “surgido co-
mo tema previo al enjuiciamiento de la [resolución] que 
de modo inmediato da lugar al conflicto (STC 39/1982, 
de 30 de junio, FJ 3)”, de tal manera que la “determina-
ción de la competencia controvertida en la disposición o 
acto objeto de conflicto venga a ser «inseparable» de la 
apreciación de la inadecuación o adecuación competen-
cial de la ley” (STC 45/1991, de 28 de febrero, FJ 1).

b) Así ocurre, en efecto, en el caso de autos, puesto que el 
presente conflicto se dirige contra la resolución de 13 de 
octubre de 1999 del Departamento de Justicia de la Ge-
neralidad de Cataluña por entender que invade la com-
petencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
mercantil (art. 149.1.6 CE) y es ésta, precisamente, la du-
da de constitucionalidad que al mismo tiempo plantea el 
Abogado del Estado respecto de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, a la que se imputa, 
con carácter general y más allá del contenido de cada una 
de las disposiciones que la integran, el establecimiento 
para Cataluña de un régimen jurídico de la profesión de 
censor jurado de cuentas que vendría a sustituir al dise-
ñado por la Ley 19/1988, de 12 de julio, para la actividad 
de auditoría y en relación con todo el territorio nacional.

c) Por otro lado, al haber quedado planteada en estos tér-
minos la controversia competencial suscitada en el escri-
to rector de este proceso constitucional, hemos de recha-
zar la alegación realizada por el Letrado del Parlamento 
de Cataluña en el sentido de que la resolución adminis-
trativa controvertida se limitaría a ejecutar lo previsto en 
la disposición transitoria tercera de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, que atribuye al 
Departamento de la Presidencia de la Generalidad la ca-
lificación de la legalidad de los estatutos del colegio, de 
modo que el enjuiciamiento de la constitucionalidad de la 
Ley no ha de quedar circunscrito a esa disposición sino 
que debe extenderse al conjunto de sus preceptos respec-
to de los cuales se mantiene la misma controversia com-
petencial suscitada en relación con la resolución de 13 de 
octubre de 1999.

3. Antes de entrar en el enjuiciamiento del conflicto plan-
teado debemos aún valorar los efectos que hayan podido 
tener sobre la controversia trabada en el mismo las su-
cesivas modificaciones normativas que se han producido 
durante su pendencia.

a) En primer lugar, debemos plantearnos la cuestión de 
la pervivencia de la controversia que se ha suscitado en 
este proceso pues los Estatutos del Colegio de Censores 
Jurados de Cuentas de Cataluña que fueron declarados 
adecuados a la legalidad e inscritos en el Registro de Co-
legios Profesionales de la Generalidad de Cataluña me-
diante la resolución de 13 de octubre de 1999, cuestio-

nada en este proceso, han sido derogados y sustituidos 
por unos nuevos estatutos adaptados a la Ley del Parla-
mento de Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio 
de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, 
que han sido primero aprobados por la asamblea general 
extraordinaria del Colegio de 17 de septiembre de 2009, 
y después declarados conformes a la legalidad e inscritos 
en el citado Registro de Colegios Profesionales de la Ge-
neralidad de Cataluña, mediante una nueva resolución de 
22 de noviembre de 2010, del Departamento de Justicia 
de la Generalidad, publicada en el Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña núm. 5769, de 3 de diciembre 
de 2010. No obstante, cabe advertir que la Ley del Par-
lamento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, a la que se 
extiende el objeto del presente proceso constitucional en 
virtud de lo previsto en el art. 67 LOTC, no ha sido obje-
to de modificación legislativa o derogación alguna duran-
te la pendencia del presente proceso constitucional.

A este respecto es reiterada nuestra doctrina, recordada 
en la STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 3, según la 
cual para valorar los efectos de la derogación de la reso-
lución controvertida “hay que huir de todo automatismo, 
siendo necesario atender a las circunstancias concurren-
tes en cada caso y, ante todo, a la pervivencia de la con-
troversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la 
titularidad competencial sigue o no viva entre las partes”. 
También hemos mantenido que “esa incidencia posterior 
no habría de llevar a la total desaparición sobrevenida de 
su objeto, máxime cuando las partes –como aquí ocurre– 
sostengan expresa o tácitamente sus pretensiones inicia-
les, pues la función de preservar los ámbitos respectivos 
de competencia, poniendo fin a una disputa todavía vi-
va, no puede quedar automáticamente enervada por la, si 
así resultase ser, modificación de las disposiciones cuya 
adopción dio lugar al litigio” (STC 128/1999, de 1 de ju-
lio, FJ 4).

En consecuencia, en el presente conflicto, aun habiendo 
sido sustituida por otra la resolución inicialmente cues-
tionada, debemos señalar que subsiste la controversia 
competencial suscitada por la parte actora y que se en-
cuentra referida a la integridad de las competencias que 
el art. 149.1.6 CE reserva al Estado en materia de legis-
lación mercantil como consecuencia de la creación del 
Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña 
mediante la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995. En 
cambio, no afecta a la vindicatio potestatis realizada por 
el Abogado del Estado y, en consecuencia, carece de re-
levancia para la resolución del presente conflicto la re-
forma de la legislación autonómica sobre colegios pro-
fesionales materializada en la Ley 7/2006, pues no son 
las competencias de la Generalidad sobre colegios pro-
fesionales lo que se cuestiona en el escrito rector de este 
proceso, sino más bien el hecho de si al crear por la Ley 
7/1995 el citado colegio profesional y al aprobar sus esta-
tutos mediante la resolución controvertida, el Parlamento 
y el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cata-
luña, respectivamente, han invadido o no la competencia 
estatal exclusiva sobre legislación mercantil.

b) En segundo lugar, las modificaciones normativas pro-
ducidas durante la pendencia del presente conflicto nos 
obligan asimismo a precisar el canon de enjuiciamiento. 
En efecto, tal como recordamos en la STC 203/2011, de 
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14 de diciembre, FJ 4, nuestra doctrina reiterada sobre el 
ius superveniens resulta aplicable al control de los posi-
bles excesos competenciales, pues es doctrina uniforme 
de este Tribunal que “en el recurso de inconstituciona-
lidad no se fiscaliza si el legislador se atuvo o no, en el 
momento de legislar, a los límites que sobre él pesaban, 
sino, más bien, si un producto normativo se atempera, en 
el momento del examen jurisdiccional, a tales límites y 
condiciones” (STC 179/1998, de 19 de septiembre, FJ 2, 
y en el mismo sentido SSTC 135/2006, de 27 de abril, 
FJ 3; 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2; y 120/2011, de 6 de 
julio, FJ 2).

En consecuencia, la tacha de inconstitucionalidad que 
se imputa a los preceptos cuestionados debe ser valo-
rada con arreglo a las normas vigentes en el momento 
en que se resuelve este proceso. Esto significa que, a fin 
de resolver el presente conflicto, debemos tomar en con-
sideración, por una parte, lo establecido en el Estatuto de 
Autonomía para Cataluña aprobado por la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio. El art. 125 (“Corporaciones de de-
recho público y profesiones tituladas”) del vigente Esta-
tuto de Autonomía para Cataluña establece lo siguiente:

1. Corresponde a la Generalitat, en materia de Cole-
gios Profesionales, Academias, Cámaras Agrarias, Cá-
maras de Comercio, de Industria y de Navegación y 
otras corporaciones de derecho público representativas 
de intereses económicos y profesionales, la competen-
cia exclusiva, excepto en lo previsto en los apartados 2 
y 3. Esta competencia, respetando lo dispuesto en los 
artículos 36 y 139 de la Constitución, incluye en todo 
caso:

a) La regulación de la organización interna, del fun-
cionamiento y del régimen económico, presupuestario 
y contable, así como el régimen de colegiación y ads-
cripción, de los derechos y deberes de sus miembros y 
del régimen disciplinario.

b) La creación y la atribución de funciones.

c) La tutela administrativa.

d) El sistema y procedimiento electorales aplicables a 
la elección de los miembros de las corporaciones.

e) La determinación del ámbito territorial y la posible 
agrupación dentro de Cataluña.

2. Corresponde a la Generalitat la competencia com-
partida sobre la definición de las corporaciones a que 
se refiere el apartado 1 y sobre los requisitos para su 
creación y para ser miembro de las mismas.

3. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, 
previo acuerdo de la Generalidat con el Estado, pueden 
desarrollar funciones de comercio exterior y destinar 
recursos camerales a estas funciones.

4. Corresponde a la Generalitat, respetando las normas 
generales sobre titulaciones académicas y profesiona-
les y lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Cons-
titución, la competencia exclusiva sobre el ejercicio de 
las profesiones tituladas, que incluye en todo caso:

a) La determinación de los requisitos y las condiciones 
de ejercicio de las profesiones tituladas así como de los 

derechos y las obligaciones de los profesionales titula-
dos y del régimen de incompatibilidades.

b) La regulación de las garantías administrativas ante 
el intrusismo y las actuaciones irregulares, así como la 
regulación de las prestaciones profesionales de carác-
ter obligatorio.

c) El régimen disciplinario del ejercicio de las profe-
siones tituladas.

A este respecto cabe recordar que en la STC 31/2010, de 
28 de junio, FJ 71, concluimos que los apartados 1 a 4 
del transcrito art. 125 EAC no eran inconstitucionales, ya 
que estimamos, en síntesis, que el apartado 1 “no cierra 
el paso a las competencias estatales”; que el apartado 2 
“reconoce explícitamente [l]a competencia estatal al so-
meter a [l]as bases estatales, a través de la asunción de la 
competencia autonómica con la calificación de compar-
tida, los aspectos esenciales del régimen jurídico de las 
citadas corporaciones: su definición, los requisitos para 
crearlas y los requisitos para ser miembros de ellas”; que 
la competencia autonómica prevista en el apartado 3 “ha 
de ejercerse, según el precepto, previo acuerdo con el Es-
tado”; y que “las potestades concretas que el [apartado 4]  
asigna a la competencia autonómica respecto de las pro-
fesiones tituladas (aquellas cuyo ejercicio se condiciona a 
la posesión del correspondiente título académico o profe-
sional) se sujetan a las competencias básicas que ex art. 
149.1.30 CE disciplinen cada título académico, y a las 
competencias que en relación con titulaciones profesio-
nales de otro tipo pudiera ostentar el Estado ratione ma-
teriae, pues el precepto impugnado somete expresamente 
la competencia autonómica a «las normas generales so-
bre titulaciones académicas y profesionales»”.

Asimismo debemos tomar en consideración que las nor-
mas en que el Abogado del Estado concreta la vulnera-
ción competencial del art. 149.1.6 CE –la Ley 19/1998, 
de 12 de julio, de auditoría de cuentas y su reglamento de  
desarrollo– han sido sustituidas por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y por 
el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que 
aprueba el reglamento que desarrolla el texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas.

4. A fin de resolver la controversia planteada debemos 
precisar previamente nuestro canon de enjuiciamiento. El 
primer aspecto que debemos señalar es el de que las com-
petencias estatales y autonómicas se proyectan sobre ma-
terias distintas: mientras que al Estado le corresponde en 
exclusiva la regulación del ejercicio de la actividad de au-
ditoría de cuentas, la competencia autonómica versa so-
bre la organización corporativa de los colegios profesio-
nales, algunos de los cuales agrupan a los profesionales 
que se dedican habitualmente a la actividad de auditoría. 
Sobre esta distinción cabe recordar en efecto nuestra STC 
386/1993, de 23 de diciembre, en la que nos pronunciamos 
sobre los presupuestos constitucionales de la regulación 
de la auditoría de cuentas con motivo de un recurso de  
inconstitucionalidad promovido contra la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, realizando, por lo 
que aquí interesa, las siguientes afirmaciones.

a) En primer lugar, sostuvimos que el buen funciona-
miento del mercado requiere “la máxima fiabilidad de 



23 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 301

4.87.10. INFORMACIó 74

la información disponible sobre la verdadera y real si-
tuación económica, financiera y patrimonial de las em-
presas (imagen fiel). La actividad auditora se encamina, 
precisamente, a procurar a cuantos tienen interés en esa 
imagen fiel que les resulta indispensable para garantizar 
sus intereses. De ahí que, como señala el art. 1 de la ley, 
la actividad de auditoría se caracterice, precisamente, por 
sus posibles efectos frente a terceros. Es, por consiguien-
te, de todo punto lógico que los poderes públicos, y en es-
te caso el legislador, regulen los requisitos, condiciones y 
efectos que ha de tener una actividad de tan amplia y pro-
funda influencia sobre el funcionamiento de la economía 
de mercado y de los derechos e intereses de muy diversas 
personas y grupos. Sólo una regulación de este género 
puede asegurar que la información proporcionada por las 
auditorías responda, efectivamente, a la realidad, y sólo 
ella puede, por consiguiente, asegurar que las auditorías 
estén en condiciones de cumplir las funciones que de ella 
se esperan”. En definitiva, “[r]egular la actividad y sus 
efectos es, por consiguiente, cuando concurre un interés 
público como el señalado, una atribución del legislador” 
(STC 386/1993, de 23 de diciembre, FJ 3).

b) En segundo término, en esa resolución afirmamos que, 
sin embargo, “regular una actividad no es, forzosamen-
te, regular una profesión, y menos aún regular la organi-
zación corporativa de unos determinados profesionales. 
La profesión incluye, generalmente, la realización de un 
disperso haz de actividades cada una de las cuales es sus-
ceptible, en su caso, de tener una diferente regulación, y 
así ocurre con cierta frecuencia; la regulación de una de 
esas actividades no es, por consiguiente, la de la profe-
sión en su conjunto, que puede estar sometida al régimen 
de titulación, requisitos, normas deontológicas y organi-
zación corporativa que en cada caso corresponda. Es per-
fectamente posible que por una sola profesión se realice 
una diversidad de actividades sometidas a un diferente 
régimen regulador, sin que por ello deban confundirse la 
regulación de la actividad con la de la profesión” (STC 
386/1993, de 23 de diciembre, FJ 3).

c) Finalmente, sostuvimos que eso “es cabalmente lo que 
ocurre en el presente caso: a la vista del interés público 
generado por las circunstancias ya citadas, el legislador, 
con la pretensión de garantizar la fiabilidad de las audi-
torías, regula esta actividad, sin por ello regular la profe-
sión de auditor. En efecto, la Ley no contiene las normas 
que característicamente regulan una profesión, como son 
la titulación requerida, el campo en el que se desarrolla 
la profesión, las obligaciones y derechos de los profesio-
nales, las normas deontológicas que han de seguir y, en 
suma, su organización corporativa” (STC 386/1993, de 
23 de diciembre, FJ 3). Tampoco se regula “en ella nada 
relativo a la composición, atribución, funciones o régi-
men jurídico de tales entidades corporativas ni tampoco 
nada relativo al ejercicio de una profesión titulada inequí-
vocamente identificable como tal en razón de una misma 
titulación, de un idéntico régimen profesional y de una 
actuación específica en un ámbito determinado” (STC 
386/1993, de 23 de diciembre, FJ 6). De ahí que afirmá-
ramos que “el objetivo de la Ley de Auditoría de Cuentas 
no es regular una profesión, sino, como su propio nombre 
indica, la actividad auditora de cuentas. [...] El objeto de 
la ley es, pues, una actividad que, ciertamente, podrá ser 
realizada por profesionales. Pero ni los profesionales han 

de realizar sólo esa actividad, ni ésta ha de constituir en 
exclusiva el objeto de una única profesión, pues tan po-
sible es que quien realice auditorías ejerza también otras 
actividades profesionales como que las auditorías sean 
realizables por profesionales con diferentes titulaciones” 
(STC 386/1993, de 23 de diciembre, FJ 2).

5. Mientras que en el recurso resuelto por la citada STC 
386/1993 el debate competencial suscitado era el relati-
vo a si una norma estatal reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas invadía o no la competencia auto-
nómica sobre colegios profesionales, lo que se plantea en 
este proceso constitucional es si una norma autonómi-
ca que regula una determinada corporación profesional, 
de un lado, así como uno de sus actos de aplicación, de 
otro, invaden o no la competencia estatal sobre legisla-
ción mercantil. En efecto, tal y como se ha indicado, el 
Abogado del Estado no pone en cuestión que la Genera-
lidad puede crear mediante ley un colegio profesional, 
así como acordar, previa comprobación de su legalidad, 
la inscripción de sus estatutos en el registro autonómico 
correspondiente, todo ello en virtud de las competencias 
que le corresponden en materia de colegios profesionales 
(antiguo art. 9.23 del EAC de 1979 y art. 125 del vigente 
EAC); lo que denuncia es que, al hacerlo, el Parlamento 
primero y el Departamento de Justicia de la Generalidad 
después habrían invadido la competencia exclusiva en 
materia de legislación mercantil que al Estado reserva el 
art. 149.1.6 CE y que éste había ejercido mediante la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, susti-
tuida posteriormente por el texto refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2011, de 1 de julio, y su reglamento de desa-
rrollo, como consecuencia de que la Ley del Parlamento 
de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, vendría a sustituir pa-
ra Cataluña el modelo de regulación de la actividad de la 
auditoría de cuentas establecido por el Estado a favor de 
otro distinto. Y ello porque la mera adhesión al Colegio 
de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña permitiría a 
sus miembros, según el Abogado del Estado, desarrollar 
la actividad de auditoría de cuentas sin necesidad de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
ni, por tanto, de haber obtenido la correspondiente auto-
rización administrativa previa la acreditación del cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos.

A la vista de las alegaciones del Abogado del Estado 
nuestro canon de enjuiciamiento del presente conflicto 
debe completarse con una precisión adicional: aun pro-
yectándose sobre materias distintas, el ejercicio de una 
competencia sobre una materia no puede interferir en el 
ejercicio legítimo de la competencia sobre una materia 
distinta constitucionalmente atribuida a la otra entidad 
territorial.

Teniendo en cuenta, por tanto, que las competencias es-
tatal y autonómica aquí concernidas se proyectan sobre 
materias distintas y que, no obstante, el ejercicio de una 
competencia no puede interferir en el ejercicio legítimo 
de la otra, proyectando estos criterios al presente conflicto 
se deduce que la cuestión que debemos analizar es la de 
si la regulación de la organización y funcionamiento del 
Colegio Profesional de Censores Jurados de Cuentas de 
Cataluña por la Comunidad Autónoma de Cataluña per-
turba, menoscaba o interfiere en el pleno despliegue de la 
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regulación de la actividad de auditoría de cuentas adop-
tada por el Estado conforme a sus competencias ex art. 
149.1.6 CE. Si ése fuera el caso, el ejercicio de la com-
petencia autonómica no podría reputarse constitucional-
mente correcto.

6. La resolución del presente conflicto debe comenzar 
por el examen de la constitucionalidad de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, de creación 
del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalu-
ña de la que trae causa la resolución de 13 de octubre de 
1999 que de modo inmediato da origen al conflicto, en 
cuanto que el Abogado del Estado ha solicitado, y este 
Tribunal ha acordado, la tramitación del presente conflic-
to en la forma prevista para el recurso de inconstituciona-
lidad con arreglo al art. 67 LOTC. La representación pro-
cesal del Estado aduce que su entero contenido (arts. 1, 2 
y 3, disposición adicional y disposiciones transitorias) es 
inconstitucional por invadir la competencia exclusiva del 
Estado sobre legislación mercantil (art. 149.1.6 CE). Aho-
ra bien, en atención al carácter concreto e indirecto del 
control de constitucionalidad de leyes que permite el art. 
67 LOTC (STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 3), nuestro 
enjuiciamiento de aquella ley debe limitarse a los concre-
tos motivos de invasión competencial aducidos contra la 
resolución que de modo inmediato da origen al conflic-
to, esto es la resolución de 13 de octubre de 1999 por la 
que se aprueba la inscripción de los estatutos colegiales. 
Como se detallará posteriormente, los cinco motivos de 
invasión o de menoscabo de las competencias estatales 
sobre legislación mercantil que alega el Abogado del Es-
tado en relación con los estatutos colegiales son, en sínte-
sis, los siguientes: la dispensación del requisito de la ha-
bilitación exigida por la legislación estatal para ejercer la 
actividad de auditoría de cuentas, la atribución al colegio 
profesional de la condición representativa de auditores, 
el informe previo del colegio respecto de la elaboración 
de normas de la Generalitat cuya adopción se encontra-
ría reservada al Estado en virtud del art. 149.1.6 CE, la  
atribución al colegio de la potestad de imposición de  
la sanción de suspensión en el ejercicio de la actividad de 
auditoría, y la realización de los trabajos de auditoría por 
los censores jurados de cuentas conforme a las normas 
técnicas de auditoría.

Entrando a examinar si la Ley 7/1995 incurre en los vi-
cios competenciales alegados, procede señalar en primer 
lugar que el contenido de la ley controvertida es espe-
cialmente breve: está compuesta por tres artículos, cuatro 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
una disposición final. En efecto, se limita a crear el Co-
legio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y a 
regular los principales efectos de la constitución de dicho 
colegio, en concreto su ámbito personal, territorial, pa-
trimonial y temporal, sin incidir ni proyectarse en forma 
alguna sobre el régimen jurídico de la auditoría de cuen-
tas configurado por el Estado mediante el texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas. De hecho, sólo dos de  
sus preceptos incluyen una mención a la actividad de au-
ditoría de cuentas y lo hacen de una forma indirecta.

Por un lado, el art. 2 (“Titulación”) dispone que “El Co-
legio de Censores Jurados de Cuentas agrupa a los profe-
sionales que tienen el título de Censor Jurado de Cuentas 
y que pueden llevar a cabo las actividades propias de es-

ta profesión, entre las que se encuentra la de auditoría”. 
La simple alusión a que los censores jurados de cuentas 
pueden desarrollar la actividad de auditoría no constitu-
ye invasión ni perturbación de las competencias estata-
les sobre la materia puesto que mediante tal referencia 
no se pretende desconocer ni se desplazan efectivamente 
los requisitos que para el desarrollo de tal actividad vie-
nen exigidos por la normativa estatal. Además, como se 
analiza con detalle en el siguiente fundamento jurídico, 
dicha referencia viene motivada por la propia normativa 
estatal.

Por otro lado, la Disposición adicional establece que “Las 
competencias del Colegio de Censores Jurados de Cuen-
tas se entienden sin perjuicio de las que tienen atribui-
das otras corporaciones representativas de los auditores”. 
Mediante esta disposición no se atribuye directamente 
al Colegio o a entidad corporativa alguna la condición 
de corporación representativa de auditores, pues, como 
el propio preámbulo de la Ley autonómica recuerda, es 
la normativa estatal, conformada entonces por la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y por 
su reglamento de desarrollo, la que “señala cuáles son 
las corporaciones representativas [de auditores], entre las 
que se encuentra la que ha agrupado tradicionalmente a 
los Censores Jurados de Cuentas”. Es claro que en la Ley 
7/1995 se asume plenamente no sólo que la actividad de 
auditoría está regulada por el Estado a través de las nor-
mas mencionadas, sino también que la competencia es-
tatal en la materia se extiende a la determinación de la 
condición de corporación representativa de auditores y 
de las concretas funciones que dicha condición lleva apa-
rejadas.

Por lo expuesto debemos rechazar el reproche realiza-
do por el Abogado del Estado de que las disposiciones 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995 interfie-
ren en la competencia estatal sobre legislación mercan-
til (art. 149.1.6 CE).

7. Analizadas las disposiciones de la Ley 7/1995, de la 
que los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de Cataluña traen causa, debemos examinar a 
continuación los estatutos en sí, aunque no en su totali-
dad, sino sólo los concretos preceptos en los que el Abo-
gado del Estado fundamenta la invasión de la competen-
cia estatal sobre legislación mercantil (art. 149.1.6 CE). 
El Abogado del Estado considera que los siguientes pre-
ceptos de los estatutos de 1999 son incompatibles con la 
legislación estatal y, por tanto, invaden las competencias 
que el Estado ha ejercido a través de sus normas:

a) En primer lugar, a juicio de la representación proce-
sal del Estado el art. 2 de los estatutos de 1999 vendría a 
dispensar de la carga de obtener la habilitación contem-
plada en la legislación estatal a los miembros del colegio 
profesional que desarrollen la actividad de auditoría den-
tro del territorio de Cataluña. La invasión competencial 
que se alega se refiere concretamente a la previsión de que 
el ámbito territorial del Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de Cataluña se extiende a la totalidad del terri-
torio de Cataluña, “independientemente de que los cen-
sores jurados de cuentas, miembros del Colegio, puedan 
actuar en todo el territorio nacional o supranacional, si 
están habilitados”. El mismo argumento late en el repro-
che dirigido contra el art. 10 de los estatutos, precepto 
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que según la interpretación del Abogado del Estado per-
mitiría que entre los miembros del colegio se encontraran 
ejercientes por cuenta propia no inscritos en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas, esto es, censores jurados 
de cuentas dedicados profesionalmente a la actividad de 
auditoría que no estuvieran inscritos en el citado Regis-
tro Oficial. Pues bien, la conclusión que extrae el Aboga-
do del Estado sobre la dispensa de habilitación para ejer-
cer la actividad de auditor de cuentas no se deduce del  
art. 2 de los Estatutos de 1999 ni del art. 10, ni tampoco 
–como ya hemos visto– de disposición alguna de la Ley 
7/1995, de 28 de junio, de creación del Colegio de Censo-
res Jurados de Cuentas de Cataluña. Por el contrario, tal 
y como señala el Letrado del Gobierno de la Generalidad,  
el art. 6 de los estatutos titulado “Funciones del censor 
jurado de cuentas” establece de forma general que el cen-
sor jurado de cuentas realizará “todas aquellas funcio-
nes que como censor jurado de cuentas le corresponden  
y las que puedan aprobarse en el futuro, y de acuerdo con 
las condiciones y requisitos previstos en la normativa vi-
gente o que se puedan establecer legalmente”, y en par-
ticular es meridianamente claro en cuanto que “para el 
ejercicio de la auditoría de cuentas habrán de reunirse to-
dos los requisitos exigidos por la ley”, entre los que se en-
cuentran los exigidos por la legislación estatal dictada al 
amparo del art. 149.1.6 CE. Ninguna duda puede haber, 
por tanto, de que, interpretados sistemáticamente en rela-
ción con el art. 6, ni el art. 2 ni el art. 10 de los Estatutos 
del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña 
dispensan a sus miembros de la carga de obtener el títu-
lo habilitante requerido con carácter general por el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio), pa-
ra acometer las actividades sobre las que se proyecta la 
norma estatal.

Por otra parte, es evidente que la finalidad de las dis-
posiciones cuestionadas es distinta de la aducida por el 
Abogado del Estado. En cuanto al art. 2, su finalidad, 
tanto en la versión de 1999 como –a mayor abundamien-
to– en la de 2010, no es una pretendida dispensa de ha-
bilitación o de los requisitos necesarios para ejercer la 
actividad de auditor, sino poner de relieve que el ámbito 
territorial del colegio –circunscrito a Cataluña– no obsta 
para que sus colegiados puedan ejercer su actividad pro-
fesional en un ámbito más amplio, siempre que cumplan 
los requisitos necesarios para ello establecidos en la nor-
mativa aplicable, que será según los casos la normativa 
estatal, la europea o la de terceros países. En efecto, el 
apartado 1 del art. 2 de los nuevos estatutos del colegio 
aprobados en 2010 indican taxativamente que “el ámbi-
to territorial del Colegio se extiende en la totalidad del 
territorio de Cataluña, independientemente de que los 
censores/as jurados/as de cuentas miembros del Colegio 
puedan actuar en todo el territorio del Estado o de otros 
estados de dentro o de fuera de la Unión Europea en los 
términos establecidos en la normativa aplicable”. Y por 
lo que respecta al art. 10 de los estatutos, su finalidad es 
reconocer que la actividad de auditoría de cuentas es pa-
ra los censores jurados de cuentas una posibilidad y no 
una obligación, por lo que dentro del colectivo de censo-
res jurados de cuentas puede haber miembros que no es-
tén interesados profesionalmente en realizar la actividad 
de auditoría de cuentas y por tanto en asumir las obliga-

ciones que ello conlleva (incluida la constitución de una 
fianza, como se prevé en el art. 23 del texto refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas), y opten en consecuen-
cia por no inscribirse en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas o, en su caso, por la renuncia voluntaria, pues 
tan posible es que un censor jurado de cuentas colegia-
do realice auditorías si reúne los requisitos exigidos a 
tal efecto por la legislación estatal como que voluntaria-
mente opte por no dedicarse a dicha actividad y, sin em-
bargo, se colegie en el Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas para ejercer otras actividades encomendadas a 
la profesión de censor jurado de cuentas.

b) En segundo lugar, el Abogado del Estado argumenta 
que el art. 3.1 atribuye al colegio la condición de corpora-
ción representativa de los auditores, sin que quede justi-
ficado el cumplimiento de los requisitos contemplados al 
efecto por la legislación estatal y pese a que la única Ad-
ministración habilitada para adoptar ese pronunciamien-
to es la del Estado (art. 74 del reglamento de desarrollo 
de la Ley 19/1988, de 12 de julio); y que, consiguiente-
mente, los arts. 5, 32, 48, 57 y 75 confieren al colegio 
competencias que el art. 5.2 de la Ley 19/1988 y el art. 75 
de su reglamento de desarrollo reservan a las corporacio-
nes representativas de los auditores.

Por una parte, el art. 3.1 de los estatutos de 1999, en co-
nexión con el art. 1, atribuye al colegio la condición de 
“corporación representativa”, no de los auditores en ge-
neral como afirma el Abogado del Estado –esto es, de la 
totalidad de los profesionales que realizan la actividad 
de auditoría de cuentas–, sino de los censores jurados de 
cuentas en su condición de tales, pero no de auditores;  
en concreto –como especifica el art. 1 al que se remite, en  
este punto, el art. 3.1– de “los profesionales que, teniendo 
el título de censor jurado de cuentas, ejercen las activida-
des profesionales de esta profesión, entre las cuales está 
la auditoría”. En ello no puede verse ninguna incompati-
bilidad con la legislación estatal, pues en nada se opone 
a la competencia estatal de regulación de la actividad de 
auditoría.

Por otra parte, sólo el Estado puede determinar cuáles 
son las corporaciones representativas de los auditores de 
cuentas y atribuirles funciones públicas en relación con 
la actividad de auditoría. Dado que la actividad de audi-
toría de cuentas puede ser realizada no sólo por los cen-
sores jurados de cuentas, sino también por profesionales 
con otras titulaciones, siempre que cuenten con la habi-
litación pertinente (STC 386/1993, de 23 de diciembre, 
FJ 2), la legislación estatal atribuye la condición de cor-
poraciones representativas de auditores de cuentas a di-
versas entidades al mismo tiempo. Para ello dichas en-
tidades deben cumplir los requisitos establecidos en el 
art. 104 del reglamento de desarrollo del texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas (aprobado por el Real 
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre), que coinciden con 
los establecidos en la normativa anterior (art. 74 del Real 
Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de Auditoría de Cuentas). Entre los requisitos 
que establece el art. 104 del citado reglamento de desa-
rrollo para que una entidad de Derecho público de la que 
formen parte auditores de cuentas se considere corpora-
ción representativa de auditores se encuentra el siguien-
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te: que “en sus estatutos figure como única, o una de las 
actividades de sus miembros la de auditoría de cuentas” 
[a)]. Los otros requisitos hacen referencia a que un núme-
ro mínimo de auditores de cuentas inscritos en el Regis-
tro Oficial de Auditores de Cuentas sean miembros de la 
corporación, al menos un 10 por 100 de los inscritos y al 
menos un 15 por 100 de los inscritos como ejercientes. 
Por tanto, con arreglo a la normativa estatal, para que 
una entidad de Derecho público que agrupa a profesio-
nales que se dedican a la auditoría pueda ser considerada 
corporación representativa de auditores, además del re-
quisito del número mínimo indicado de colegiados ins-
critos como auditores, es imprescindible que los estatutos 
de dicha entidad indiquen expresamente que sus miem-
bros se dedican a la actividad de auditoría de cuentas. 
Eso es justamente lo que hacen los Estatutos del Colegio 
Profesional de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña 
en el inciso final del art. 1. Se trata, pues, del cumpli-
miento por los estatutos colegiales de una previsión de 
una norma estatal que opera como presupuesto necesario 
pero no suficiente de la aplicación al referido colegio de 
la condición de corporación representativa de auditores.

Además, tal como dispone la Disposición final única del 
Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 
1517/2011, las corporaciones representativas de los audi-
tores de cuentas y de la sociedades de auditoría de cuen-
tas son en la actualidad, al menos, “en tanto en cuanto 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 104  
de este Reglamento”, las siguientes: el Consejo general de  
Colegios de economistas de España, el Consejo superior 
de Colegios oficiales de titulares mercantiles de España 
y el Instituto de censores jurados de cuentas de Espa-
ña. Sin perjuicio de que deban acreditar el cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el art. 104 del regla-
mento de desarrollo como cualesquiera otras entidades 
que aspiren a la condición de corporación representa-
tiva de auditores, la mencionada disposición adicional 
del reglamento de desarrollo constata que las diversas 
entidades de Derecho público que se mencionan agru-
pan mayoritariamente a los profesionales que se han ve-
nido dedicando hasta la fecha a la actividad de la au-
ditoría de cuentas, y que dichas entidades cumplen en 
principio los requisitos previstos por la norma para la 
atribución de la condición representativa. Por tanto, del 
reconocimiento por la normativa estatal no sólo de la 
posibilidad de una pluralidad de corporaciones de Dere-
cho público representativas de los auditores de cuentas y 
de las sociedades auditoras de cuentas, sino también de  
que los censores jurados de cuentas constituyen una  
de las profesiones que se dedican habitualmente a la ac-
tividad de auditoría de cuentas, se desprende que el Co-
legio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, co-
mo corporación representativa en el ámbito territorial 
de Cataluña de una parte de los profesionales que rea-
lizan actividades de auditoría de cuentas, puede asumir 
en sus estatutos aquellas funciones que la propia legisla-
ción estatal atribuye a las corporaciones representativas 
de auditores, y que deberá ejercer, claro está, en los tér-
minos establecidos en la normativa estatal.

Así interpretados, debemos rechazar el cuestionamiento 
que se efectúa de los arts. 5, 32, 48, 57 y 75 de los estatu-
tos en conexión con el del art. 3.1.

c) A continuación se aduce que el art. 3.2 prevé el infor-
me previo del Colegio respecto de la elaboración de nor-
mas de la Generalitat cuya adopción se encontraría re-
servada al Estado en virtud del art. 149.1.6 CE y que, de  
hecho, se habría efectivamente materializado a través  
de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuen-
tas y de su Reglamento de desarrollo. Este reproche no 
puede prosperar pues el precepto cuestionado se limita 
a establecer que “corresponde al Colegio informar de to-
das la normas que prepare el Gobierno de la Generalidad 
sobre las condiciones generales del ejercicio profesional 
y sobre las funciones, los honorarios, cuando se fijen por 
tarifa o arancel, y el régimen de incompatibilidades de la  
profesión”, por lo que resulta evidente que no invade  
la competencia estatal sobre legislación mercantil sino 
que se fundamenta estrictamente en las competencias que  
sobre profesiones tituladas ostenta la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña con arreglo al art. 125 del EAC de 
2006, sin perjuicio de las competencias estatales básicas 
ex art. 149.1.30 CE –salvedad que ya establece el propio 
precepto estatutario, tal y recordamos en la STC 31/2010, 
FJ 71 a los efectos de desestimar su inconstitucionali-
dad–, y siempre que, además, en este concreto ámbito se 
respete, como es el caso, la competencia estatal exclusiva 
ex art. 149.1.6 CE para regular la actividad de auditoría 
de cuentas.

d) En cuarto lugar, según el representante del Gobierno 
de la Nación el art. 80 en relación con el art. 75 de los 
estatutos permite al colegio imponer, mediante el ejer-
cicio de su potestad disciplinaria, la sanción de suspen-
sión en el ejercicio de la actividad y, en la medida en que 
la actividad de los miembros de la corporación inclui-
ría la auditoría (art. 49 de los estatutos), ello invadiría 
la competencia que el art. 15.2 de la Ley 19/1988 –que 
se corresponde con el art. 30.1 del texto refundido de la  
Ley de Auditoría de Cuentas de 2011– ha atribuido al 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para 
imponer esa misma sanción administrativa. Al respec-
to cabe señalar ante todo que la potestad sancionadora 
de que disfrutan los colegios profesionales se encuentra 
íntimamente unida a la función colegial de ordenación 
de la actividad profesional de los colegiados y encuen-
tra apoyo expreso, además, en la propia legislación esta-
tal de colegios profesionales [art. 5 i) de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de colegios profesionales, actualizada 
recientemente por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre], 
por lo que no puede verse en dicha circunstancia una in-
vasión en la competencia reservada al Estado por el art. 
149.1.6 CE. Por otra parte, en cuanto al alcance de la po-
testad sancionadora concretamente atribuida al Colegio 
de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña por los es-
tatutos controvertidos, procede señalar que la potestad 
sancionadora que ostenta el colegio sobre sus colegiados  
sólo alcanza a éstos en su condición de miembros de di-
cho colegio, esto es, en cuanto censores jurados de cuen-
tas colegiados. Así, todas las medidas sancionadoras 
previstas en el art. 80 de los estatutos, desde la de aviso 
hasta la de expulsión del colegio pasando por la sanción 
controvertida de suspensión temporal en el ejercicio de la 
actividad profesional, afectan única y exclusivamente a 
la condición de censores jurados de cuentas y no inciden 
sobre la actividad de auditoría de cuentas que dichas per-
sonas puedan desarrollar, pues el régimen sancionador 
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de la actividad de auditoría de cuentas está regulado en 
la legislación estatal de auditoría de cuentas (actualmen-
te el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas 
de 2011 y su reglamento de desarrollo) y la competen-
cia sancionadora está atribuida en exclusiva al Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tal y como, por 
otra parte, los propios Estatutos reconocen y, por tanto, 
dejan a salvo expresamente en los arts. 48 y 75.

e) Finalmente se aduce por el Abogado del Estado que el 
art. 49 de los estatutos dispone que “los censores jurados 
de cuentas realizarán, en todos los trabajos de auditoría 
que les hayan encargado, todos los exámenes y compro-
baciones necesarios para fundamentar técnicamente su 
informe, conforme a las normas técnicas de auditoría”, 
lo cual vendría a demostrar que la finalidad del colegio 
es “agrupar a los profesionales que se dediquen a la ac-
tividad de auditoría de cuentas, y controlar y fiscalizar 
sus trabajos de auditoría de cuentas”, siendo ello incom-
patible con el régimen jurídico que de esa actividad ha 
establecido la legislación del Estado, cuya constituciona-
lidad fue confirmada por la STC 386/1993, de 23 de di-
ciembre. Procede reiterar una vez más que, conforme a 
la legislación estatal, la actividad de auditoría de cuentas 
puede ser desarrollada por los censores jurados de cuen-
tas, en tanto éstos cumplan con los requisitos exigidos a 
tal efecto por la ley. Pues bien, la previsión de que, en tal 
supuesto, los censores jurados de cuentas han de realizar 
los exámenes y comprobaciones necesarios para funda-
mentar técnicamente su informe “conforme a las normas 
técnicas de auditoría” constituye una mera norma de re-
misión o de recordatorio del marco jurídico en que deben 
desenvolver dicha actividad, marco jurídico que viene re-
servado al legislador estatal en virtud del art. 149.1.6 CE. 
La inclusión de dicha remisión o recordatorio en los esta-
tutos colegiales no puede considerarse, en modo alguno, 
interferencia en las competencias estatales de regulación 
de la actividad de auditoría de cuentas.

8. Una vez examinadas de forma pormenorizada las dis-
posiciones cuestionadas en el presente conflicto, debe-
mos concluir que ni las disposiciones de los estatutos ni 
menos aún los preceptos de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 7/1995, de 28 de junio, configuran el acceso al Co-
legio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña como 
un requisito necesario para poder ejercer la actividad de 
auditor de cuentas, ni como una habilitación que permi-
ta acometer y desarrollar esa misma actividad sin cum-
plir los requisitos previstos por la legislación estatal apli-
cable; tampoco atribuyen al citado colegio la condición 
de corporación representativa de auditores de cuentas. El 
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de ju-
lio), de una parte, y las disposiciones que constituyen el 
objeto de este proceso constitucional, de otra, se mueven, 
pues, en planos distintos: mientras que el primero regu-
la el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, las 
segundas hacen lo propio con la organización y el fun-
cionamiento de la corporación representativa de los cen-
sores jurados de cuentas en cuanto tales, profesionales 
que, entre otras actividades, pueden también ejercer la 
actividad de auditoría de cuentas, sin que por ello esos 
profesionales queden eximidos del régimen jurídico esta-
tal que les resulta de aplicación en la medida que ejerzan, 
efectivamente, dicha actividad. En particular, la habili-

tación para desarrollar la actividad de auditor y la condi-
ción de corporación representativa de los auditores sólo 
se obtienen mediante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa estatal sobre auditoría.

En definitiva, hemos de concluir que ni la Ley del Par-
lamento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, de creación 
del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, 
ni la resolución de 13 de octubre de 1999 del Departa-
mento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por la 
que, previa comprobación de su adecuación a la legali-
dad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesiona-
les de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Co-
legio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña han 
invadido la competencia del Estado sobre legislación 
mercantil (art. 149.1.6 CE), por lo que procede desesti-
mar el presente conflicto de competencia.

Fallo

En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, 
por la autoridad que le confiere la Constitución 
de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el presente conflicto positivo de competencia 
y declarar que la Resolución de 13 de octubre de 1999 del 
Departamento de Justicia de la Generalidad de Catalu-
ña por la que se aprueba la inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los 
Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de 
Cataluña no es inconstitucional siempre que los arts. 5, 
32, 48, 57 y 75 en conexión con el art. 3.1 de dichos Es-
tatutos se interpreten en la forma expresada en el funda-
mento jurídico 7 b).

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil doce

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació de les assegurances de res-
ponsabilitat civil i patrimonial i de danys del 
Parlament de Catalunya
Tram. 630-00004/09

Anunci

Secretaria general

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del 
Parlament de Catalunya de 10 d’abril de 2012, per la qual 
s’acorda convocar la licitació pública per a la contracta-
ció de les cobertures d’assegurances de responsabilitat 
civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya 
(exp. núm. 630-00004/09).
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1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Contractació de diverses pòlis-
ses d’assegurances (expedient número: 630-00004/09).

Lot 1: «RC»: Cobertura d’assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial.

CPV: 66516400.

Lot 2: «Danys»: Cobertura d’assegurances de danys ma-
terials.

CPV: 66512100.

b) Termini d’execució: des de les 0 hores del dia 1 de ju-
liol de 2012 fins a les 24 hores del dia 30 de juny de 2013, 
prorrogable per una anualitat més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 40.000 euros (IVA 
no inclòs).

Lot 1 (RC): 8.000 euros (IVA no inclòs).

Lot 2 (Danys): 32.000 euros (IVA no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 80.000 euros (IVA no in-
clòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista

Els que estableix la clàusula 18 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

7. Criteris de valoració

Lot 1: «RC»: Cobertura d’assegurances de responsabili-
tat civil i patrimonial.

a) Oferta econòmica: de 0 a 45 punts.

b) Millores i prestacions addicionals: de 0 a 40 punts.

c) Millores en la franquícia: de 0 a 10 punts.

d) Reducció dels terminis d’emissió de l’informe precep-
tiu de resolució: de 0 a 5 punts.

Lot 2: «Danys»: Cobertura d’assegurances de danys ma-
terials.

a) Oferta econòmica: de 0 a 45 punts.

b) Millores i prestacions addicionals: de 0 a 40 punts.

c) Millores en la franquícia: de 0 a 10 punts.

d) Garantia de furt: de 0 a 5 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 7063045.

e) Fax: 93 3046539.

f) Adreça electrònica: masala@parlament.cat

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contracta-
cions.

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 3 de 
maig de 2012.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a 
divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: dins el termini de quinze 
dies naturals a partir de l’endemà de la data de publica-
ció d’aquest Anunci.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la 
clàusula 18 del plec de clàusules administratives parti-
culars.

c) Lloc de presentació:

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secreta-
ria General.

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la 
Ciutadella, s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

Horari del Registre: matins, de 9.00 h a 14.00 h, i tardes, 
de 16.00 h a 18.30 h.

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a man-
tenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 22 de 
maig de 2012 a les 12.00 h, a l’adreça indicada en el 
punt 8b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

12. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adju-
dicatària.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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Nomenament de la Mesa de contractació

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.04.2012

Secretaria general

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2012, d’acord amb el que preveu la clàusula 17 del plec 
de clàusules administratives que determina la composi-
ció de la mesa de contractació, ha acordat nomenar com a 
membres de la mateixa els següents:

President: Sr. Lluís Corominas i Díaz, vicepresident pri-
mer o en substitució la Sra. Montserrat Tura i Camafrei-
ta, secretària segona.

Vocals:

Sr. David Pol i Torrella, Oïdor de comptes i Tresoreria o 
en substitució la Sra. Maria Guiu, Interventora adjunta 
del Departament d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria.

Sra. Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament o en 
subs titució Ferran Dominguez Garcia, lletrat del Par-
lament.

Sra. Maria Beascoa Amat, cap d’àrea de Planificació i 
Gestió d’Infraestructures del Departament d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Seguretat o en substitució Sra. San-
dra Bosch i Fàbregas cap de la unitat de manteniment 
i conservació del Departament d’Infraestructures, Equi-
paments i Seguretat.

Sr. Christian Puig Garcia, arquitecte i gestor ambiental 
del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Se-
guretat o en substitució Sra. Lluïsa Gaya i Jorba, funcio-
nària del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat.

Secretària: Sra. Maria Sala i Ros, gestora de despesa i de 
contractació del Departament d’Infraestructures, Equi-
paments i Seguretat o en substitució Yasmina Garcia Du-
rà, secretària de Serveis Jurídics.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general


	_GoBack
	Desplegable1
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10.	Resolucions
	Resolució 519/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2011, referent a inversions en equipaments de salut, Pla 2004-2012
	Tram. 256-00023/09
	Adopció


	Resolució 520/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 2/2012, referent al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, corresponent al 2010
	Tram. 256-00024/09
	Adopció


	Resolució 522/IX del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat de la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l’embargament preventiu i el comís dels productes de la del
	Tram. 295-00185/09
	Adopció




	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la modificació dels tractaments protocol·laris de les autoritats de la Generalitat i de revisió de les precedències protocol·làries de les autoritats de l’Estat
	Tram. 250-00569/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre l’entrada d’inspectors de la Generalitat a les centrals nuclears catalanes
	Tram. 250-00660/09
	Retirada


	Proposta de resolució sobre l’acreditació pel Grup Ficosa del canvi de condicions que justifica l’incompliment dels acords subscrits amb els treballadors de les plantes de Rubí i de Viladecavalls
	Tram. 250-00698/09
	Retirada


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


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


	Proposta de resolució sobre la separació del director general de la Policia de les seves funcions directives amb relació a les operacions dels Mossos d’Esquadra mentre mantingui la condició d’imputat
	Tram. 250-00819/09
	Retirada


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


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


	Proposta de resolució sobre el projecte de restauració de la zona de la bòbila de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages, i sobre els controls arran de la investigació del Seprona dels abocaments il·legals al dipòsit de runa de Callús
	Tram. 250-00892/09
	Rebuig


	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
	Rebuig


	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
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les emissions per satèl·lit de Televisió de Catalunya
	Tram. 250-00940/09
	Rebuig


	Proposta de resolució sobre la publicació anual de les balances fiscals interterritorials
	Tram. 250-00941/09
	Rebuig




	3.	Tramitacions en curs
	3.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01.	Projectes de llei
	Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 200-00013/09
	Ponència per a elaborar l’Informe



	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 202-00014/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels municipis de gran població
	Tram. 202-00038/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	Proposició de llei de regulació de les àrees de promoció de l’economia urbana
	Tram. 202-00078/09
	Esmenes a la totalitat


	Proposició de llei de suport a l’emprenedoria, al treball autònom, al treball autònom dependent i a la petita i microempresa de Catalunya
	Tram. 202-00079/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Esmenes a la totalitat


	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’eliminació de les restriccions aplicades en el títol d’abonament mensual per als trens regionals
	Tram. 250-00906/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


	Proposta de resolució sobre el pas de tractors i maquinària agrícola per la carretera C-17 entre les Masies de Voltregà i Sant Quirze de Besora
	Tram. 250-00917/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


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


	Proposta de resolució sobre el calendari d’execució de les obres del port de Portbou i les tarifes dels amarradors
	Tram. 250-00936/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el restabliment de l’atenció continuada al CAP Xerta
	Tram. 250-00945/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la integració tarifària dels abonaments regionals mensuals amb els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat, metro i trens de rodalia
	Tram. 250-00951/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius i controls dels Mossos d’Esquadra per a vigilar els vehicles de transport de mercaderies i evitar vulneracions de la normativa sobre cabotatge, i sobre la millora de la il·luminació i el garantiment de la
	Tram. 250-00954/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’agilitació del projecte del canal Segarra-Garrigues i les mesures per a l’ampliació sostenible de les zones de regadiu
	Tram. 250-00955/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la situació de les entitats del tercer sector social
	Tram. 250-00956/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aturada de la central nuclear d’Ascó fins que les instal·lacions no se sotmetin a l’anàlisi d’observadors externs
	Tram. 250-00957/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació del conveni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consorci de serveis a les persones i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a concertar noves places de residència i centre de dia 
	Tram. 250-00958/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del segon institut de Lliçà de Munt
	Tram. 250-00959/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció de l’Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui
	Tram. 250-00960/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
	Tram. 250-00961/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola de Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans
	Tram. 250-00962/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Tarragona
	Tram. 250-00963/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
	Tram. 250-00964/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola L’Arrabassada, de Tarragona
	Tram. 250-00965/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca i la inclusió del pressupost d’execució en els pressupostos de la Generalitat per al 2013
	Tram. 250-00975/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la publicació de la relació de llocs de treball de la Generalitat
	Tram. 250-00976/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat i l’accessibilitat als serveis sanitaris nocturns del CAP L’Arboç
	Tram. 250-00977/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de condicionament de la carretera C-252 el 2012
	Tram. 250-00978/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la signatura del conveni de cessió del tram de travessia urbana de la carretera C-150a al nucli de Mata, a Porqueres (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-00979/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el finançament de la llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-00980/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el finançament de les places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
	Tram. 250-00981/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’actuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
	Tram. 250-00982/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
	Tram. 250-00983/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment del Decret 146/2010, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc, i sobre l’elaboració del Pla especial de protecció d
	Tram. 250-00984/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector social
	Tram. 250-00985/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les mesures per a fer efectives les recomanacions i conclusions de l’Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
	Tram. 250-00986/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el traspàs a les comunitats autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques destinada a finalitats d’interès social
	Tram. 250-00987/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aprovació de l’estudi d’impacte ambiental i del projecte de construcció del perllongament de la línia 1 del metro fins als barris de Montigalà i Lloreda, a Badalona
	Tram. 250-00988/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la seguretat viària i l’anàlisi de l’increment de la mortalitat a les carreteres i sobre la millora urgent de la circumval·lació de la carretera N-II al pas per Figueres
	Tram. 250-00989/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida i Doctor Josep Trueta de Girona
	Tram. 250-00990/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro al Pla de millora d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de ferrocarrils metropolitans de Barcelona perquè s’executi l’obra el 2012
	Tram. 250-00991/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de la Bressola, de la Catalunya Nord
	Tram. 250-00992/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el respecte a la vida, la integritat física i els drets dels habitants de El Regadío, a Guatemala, i del cooperant català Ricard Busquets
	Tram. 250-00993/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el no-cessament de l’emissió de Televisió de Catalunya per satèl·lit l’1 de maig de 2012 i sobre el garantiment d’aquesta emissió a llarg termini
	Tram. 250-00994/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reconversió industrial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies renovables
	Tram. 250-00995/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el suport i la implicació en l’R+D dedicat a la salut de les dones i, en concret, als microbicides vaginals
	Tram. 250-01018/09
	Canvi de Comissió tramitadora


	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
	Canvi de Comissió tramitadora


	Proposta de resolució de suport a l’Associació de Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet Moll per la vaga de fam que està fent en defensa de la llengua catalana
	Tram. 250-01051/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació dels criteris tècnics en la instal·lació de reductors de velocitat de secció transversal del tipus trapezoïdal
	Tram. 250-01052/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a Jaume Bonet per la seva vaga de fam en defensa del català a les Illes Balears
	Tram. 250-01053/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les inversions per a modernitzar el funicular de Gelida i per a garantir-ne la correspondència amb la línia 4 de rodalia
	Tram. 250-01054/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió i dels serveis ferroviaris de Sant Cugat del Vallès
	Tram. 250-01055/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet i sobre la construcció d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
	Tram. 250-01056/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera N-II entre Maçanet de la Selva i Girona i sobre l’assoliment d’un acord amb el Ministeri de Foment per a no desdoblar-la entre Girona i la frontera amb l’Estat francès
	Tram. 250-01057/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implementació del cribratge poblacional del càncer de còlon i recte
	Tram. 250-01058/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la conservació de la capacitat d’obrar de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i el manteniment de la seu i la plantilla a Barcelona
	Tram. 250-01059/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca
	Tram. 250-01060/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les activitats de l’Acadèmia General Bàsica de Talarn i sobre l’especialitat de protecció civil i emergències
	Tram. 250-01061/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
	Tram. 250-01062/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la redacció dels documents de l’Administració i de les empreses en format de lectura fàcil
	Tram. 250-01063/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació de la Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social i Família, relativa al coneixement lingüístic
	Tram. 250-01064/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens de professionals de l’espectacle i l’audiovisual
	Tram. 250-01065/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
	Tram. 250-01066/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la detenció de Wenceslao Mansogo a Guinea Equatorial
	Tram. 250-01067/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra per a Llançà i Portbou
	Tram. 250-01068/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-01069/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la incorporació de l’Ajuntament de Constantí a la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus
	Tram. 250-01070/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’autopista AP-7 durant les obres de desdoblament de la carretera nacional A-2
	Tram. 250-01071/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’acceleració del peritatge dels danys causats per les obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
	Tram. 250-01072/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el funcionament de l’institut Leonardo da Vinci, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), i sobre la data de construcció del nou centre
	Tram. 250-01073/09
	Tramesa a la Comissió

	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la senyalització de la sortida 609 de la ronda del Litoral a Cornellà de Llobregat
	Tram. 250-01074/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió de la titulació en criminologia en la convocatòria de places dels departaments d’Interior i de Justícia
	Tram. 250-01075/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut mental i d’urgències nocturnes en el CAP Badia del Vallès
	Tram. 250-01076/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la preservació del Parc Agrari del Delta del Llobregat
	Tram. 250-01077/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el funcionament de la Taula de Preus de la Llotja de Reus
	Tram. 250-01078/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa de consum i competència en la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
	Tram. 250-01079/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els ajuts agroambientals a l’agricultura i la ramaderia ecològiques
	Tram. 250-01080/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de l’olivera en les mesures pal·liatives dels efectes de la sequera
	Tram. 250-01081/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la commemoració del tres-centè aniversari de la Guerra de Successió
	Tram. 250-01082/09
	Presentació


	Proposta de resolució de disconformitat amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica
	Tram. 250-01083/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
	Tram. 250-01084/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la taxa pels serveis policials en les competicions esportives que transcorren per vies interurbanes
	Tram. 250-01085/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’estudi de viabilitat de la remodelació i ampliació de l’Escola Lluís Viñas, de Móra d’Ebre
	Tram. 250-01086/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el tancament esglaonat de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, el desenvolupament d’un pla de dinamització econòmica per al Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest centre a la Generalitat
	Tram. 250-01087/09
	Presentació


	Proposta de resolució de suport a la plataforma contra el tancament de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn i Tremp i sobre el garantiment dels llocs de treball d’aquest centre i la creació d’una taula per a la reactivació econòmica del Pal
	Tram. 250-01088/09
	Presentació



	3.10.75.	Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 3/2012, del 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
	Tram. 212-00001/09
	Rectificació del text presentat



	3.10.85.	Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució de creació del Grup de Treball sobre els Diàlegs Competitius del Departament d’Empresa i Ocupació amb Operadors i Empreses
	Tram. 251-00001/09
	Presentació


	Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les mesures dels Mossos d’Esquadra per a garantir el dret a la manifestació i a la seguretat
	Tram. 252-00007/09
	Presentació



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre els recursos per a l’educació no universitària i les decisions en política educativa
	Tram. 300-00152/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
	Tram. 300-00153/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les actuacions i les mesures que pensa prendre per als afectats per les participacions preferents
	Tram. 300-00154/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el futur i els compromisos amb relació al canal Segarra-Garrigues
	Tram. 300-00155/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències per a la Generalitat de la Llei d’estabilitat pressupostària i el nou escenari econòmic i financer de l’Estat
	Tram. 300-00156/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques en matèria de cohesió social i reactivació econòmica arran dels pressupostos generals de l’Estat per al 2012
	Tram. 300-00157/09
	Presentació




	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Modificació del calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions
	Tram. 244-00008/09
	Acord



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 287/IX, 
sobre l’inici de les obres de construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata, del Vendrell
	Tram. 290-00276/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 356/IX, sobre les actuacions de vigilància i prevenció de la contaminació de les platges i les zones de bany interiors
	Tram. 290-00344/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	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


	Control del compliment de la Moció 54/IX, sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
	Tram. 390-00054/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 55/IX, sobre les inversions del Govern de l’Estat en infraestructures
	Tram. 390-00055/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 82/IX, sobre l’autogovern de Catalunya
	Tram. 390-00082/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 83/IX, sobre l’accessibilitat del sistema sanitari
	Tram. 390-00083/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 84/IX, sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 390-00084/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 85/IX, sobre la territorialització del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques
	Tram. 390-00085/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 86/IX, sobre l’aeroport de Reus
	Tram. 390-00086/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 87/IX, sobre la realització d’una campanya informativa sobre la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat espanyol i el pacte fiscal en la línia del concert econòmic
	Tram. 390-00087/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 88/IX, sobre les polítiques industrials i productives
	Tram. 390-00088/09
	Designació de la Comissió competent



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 354-00108/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les actuacions amb relació a Spanair
	Tram. 354-00143/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el canvi de les previsions de creixement econòmic i la modificació dels pressupostos del 2012
	Tram. 354-00151/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla d’actuacions industrials i empresarials del Govern de Catalunya 2012-2014
	Tram. 354-00153/09
	Retirada de 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
	Rebuig de 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 el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal
	Tram. 354-00172/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les implicacions de càrrecs públics en el cas de les inspeccions tècniques de vehicles
	Tram. 354-00173/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les capacitats actuals de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i l’impacte del canvi normatiu del Govern de l’Estat
	Tram. 354-00175/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les previsions pressupostàries de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00176/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les concessions del servei de la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 354-00178/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el president de la Generalitat sobre les concessions del servei de la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 354-00179/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les mesures davant la supressió del Fons d’acollida, integració i reforç educatiu dels immigrants
	Tram. 354-00182/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els efectes de les disminucions dels crèdits pressupostaris continguts en els pressupostos generals de l’Estat per al 2012 en les polítiques 
	Tram. 354-00187/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01132/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01133/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01134/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis per la Independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01135/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01136/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor titular de dret constitucional de la Universitat d’Alacant, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01137/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01138/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01139/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01140/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01141/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Magre, director de la Fundació Pi i Sunyer i professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01142/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01143/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la comissió organitzadora de les consultes per la independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01144/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01145/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01146/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01147/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01148/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01149/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, politòleg expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01150/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01151/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01152/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, professor titular de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01153/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01154/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació de Municipis per la Independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01155/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carme Forcadell, membre del Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01156/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01157/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Quim Torra, membre de Sobirania i Justícia, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01158/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Montserrat Guibernau, professora de ciència política al Queen Mary College de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01159/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01160/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Boix, catedràtic de ciència política de la Universitat de Princeton, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01161/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Hèctor López Bofill, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01162/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01163/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Abat, professor de dret constitucional d’Esade, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01164/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01165/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Manel Ximenis, alcalde d’Arenys de Munt i president de la Coordinadora Nacional de la Consulta sobre la Independència, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01166/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Molinera, regidor d’Altafulla, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01167/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maribi Ugarteburu, exalcaldessa d’Amoroto i promotora d’Udalbiltza, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01168/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jean-Guy Talamoni, impulsor del Procés de Matignon i membre de Corsica Libera, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01169/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gavino Sale, diputat de Sardenya i impulsor de diverses consultes populars, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01170/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Govern d’Escòcia amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01171/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01172/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ángel Luis Alonso de Antonio, professor titular de dret constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01173/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-01174/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Bustos Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
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